BÉRLETES HANGVERSENYEK
ABO–KONZERTE
2020/21

ÁTTEKINTŐ NAPTÁR – HARMÓNIA BÉRLET

2021 2020

ÜBERSICHT – HARMONIE-ABO
1.

SZEPTEMBER 10.

19.00 csütörtök

Bartók Terem

vezényel: Kovács János

ÁRAK

2.

OKTÓBER

22.

19.00 csütörtök

Bartók Terem

vezényel: Kovács János

A bérlet ára:
32.000 Ft

3.

DECEMBER

3.

19.00 csütörtök

Bartók Terem

vezényel: Giovanni Mazza

4.

JANUÁR

21.

19.00 csütörtök

Bartók Terem

vezényel: Vajda Gergely
közreműködik: Fejérvári Zoltán

5.

FEBRUÁR

4.

19.00 csütörtök

Bartók Terem

vezényel: Thomas Kornél
közreműködik: Klenyán Csaba

6.

MÁRCIUS

4.

19.00 csütörtök

Bartók Terem

vezényel: Vajda Gergely

PREISE

7.

MÁRCIUS

27.

19.00 szombat

AGORA – Művelődési
és Sportház*

vezényel: Kovács János
énekes szólisták

Abonnement:
32.000 HUF

8.

ÁPRILIS

1.

19.00 csütörtök

Bartók Terem

vezényel: Dobszay Péter

9.

ÁPRILIS

15.

19.00 csütörtök

Bartók Terem

vezényel: Cser Ádám

3.

19.00 csütörtök

Bartók Terem

vezényel: Kovács János

10. JÚNIUS

Szólójegy ára:
3.500 Ft

Einzelkarten:
3.500 HUF
* Szombathely,
Március 15. tér 5.

ÁTTEKINTŐ NAPTÁR – SZIMFÓNIA BÉRLET

2021 2020

ÜBERSICHT – SYMPHONIE-ABO
1.

SZEPTEMBER 11.

19:00 péntek

Bartók Terem

vezényel: Kovács János

2.

OKTÓBER

2.

19:00 péntek

Bartók Terem

vezényel: Thomas Kornél
közreműködik: Lencsés Lajos

3.

NOVEMBER

24.

19:00 kedd

Bartók Terem

vezényel: Dobszay Péter
közreműködik: Zemlényi Eszter

4.

JANUÁR

22.

19:00 péntek

Bartók Terem

vezényel: Vajda Gergely
közreműködik: Fejérvári Zoltán

5.

FEBRUÁR

19.

19:00 péntek

Bartók Terem

vezényel: Dobszay Péter

6.

MÁRCIUS

12.

19:00 péntek

Bartók Terem

vezényel: Cser Ádám
közreműködik: Kelemen Gáspár

7.

MÁRCIUS

27.

19:00 szombat

AGORA – Művelődési
és Sportház*

vezényel:Kovács János
énekes szólisták, énekkar

8.

ÁPRILIS

16.

19:00 péntek

Bartók Terem

vezényel: Cser Ádám

9.

MÁJUS

7.

19:00 péntek

Bartók Terem

vezényel: Vajda Gergely
közreműködik: Palojtay János

10. JÚNIUS

4.

19:00 péntek

Bartók Terem

vezényel: Kovács János

ÁRAK
A bérlet ára:
32.000 Ft
Szólójegy ára:
3.500 Ft

PREISE
Abonnement:
32.000 HUF
Einzelkarten:
3.500 HUF
* Szombathely,
Március 15. tér 5.

KISS BARNA
IGAZGATÓ
Tisztelt Közönségünk, kedves Koncertlátogatók!

nekünk is lehetőségünk nyílik arra, hogy ne csak egy-egy
alkalommal, hanem egy folyamat részeként tapasztaljuk
Nagy szeretettel ajánlom Önöknek a Savaria Szimfonikus Zene- meg velük a közös munkát, lássuk és érezzük egyénisékar 2020-2021. évi bérletsorozatait. Az elmúlt szezon, sajnála- gük és tudásuk hatását arra a csodálatos folyamatra, melytos módon, nem teljesedhetett ki, így biztosan maradt sokukban nek végső eredménye szólal meg a koncertek alkalmával.
hiányérzet. Ígérem, hogy a következő évad zárásakor erre már
A bérletes hangversenyeket összegző kiadvány lapjain
biztosan nem fognak emlékezni!
mindannyian szólnak majd Önökhöz. Az általuk papírra
Az előttünk álló bérletes szimfonikus hangversenyeken zeneka- vetett gondolatok tartalma és ezek megfogalmazása már
runkat öt kiváló magyar karmester irányítja majd. Akad köztük jól jelzi személyiségük különbözőségét vagy éppen hasonolyan, akit a közönség régi ismerősként üdvözölhet - Kovács Já- lóságát. Ami egyaránt kiolvasható a soraikból, az a kortól és
nos, Vajda Gergely, Thomas Kornél -, és lesz olyan is - Dobszay alkotótól független tisztelet, mellyel a szimfonikus irodalom
Péter, Cser Ádám -, akik új arcként lépnek Önök elé. Távozó értékeihez közelítenek, és az a teremtő szándék, melynek célvezetőkarmesterünk, Madaras Gergely megüresedő pozícióját ja a zeneművek legérzékenyebb és legkifejezőbb tolmácsolámost nem kívánjuk betölteni, viszont szeretnénk az együttesünk sa. Biztos vagyok abban, hogy a Savaria Szimfonikus Zenekar
tagjai által emberi és szakmai szempontok alapján kiválasztott minden alkalommal tökéletes „eszköz” lesz kezükben, és e
dirigenseket Önökkel sokoldalúan megismertetni. Annak érde- nagyszerű karmesterekkel közösen újra és újra sikerül tartalkében, hogy mi is mélyebben megismerhessük őket, az évad mas és felemelő estét szereznünk szeretett és megbecsült kösorán valamennyi karmester több programot vezényel majd. Így zönségünk számára!
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BARNA KISS
DIREKTOR
Wertes Publikum, liebe Konzertbesucher!

rigieren. So bekommt das Orchester die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit
ihnen nicht nur im Rahmen von Einzelprojekten, sondern als Teil eines längeren
Erlauben Sie mir, Ihnen die Konzertserien im Abonnement der Sai- Prozesses zu erleben. Wir sind gespannt, wie sich ihre Persönlichkeit und ihr
son 2020-2021 der Savaria Symphoniker herzlich zu empfehlen. Die Können auf den wunderbaren Vorgang auswirkt, dessen Endergebnis dann im
vergangene Saison konnte leider nicht zu Ende gespielt werden, was Rahmen der Konzerte zu hören sein wird.
sicherlich bei vielen das Gefühl der Unvollständigkeit hinterließ. Nun,
ich verspreche Ihnen, dass Sie sich am Schluss der kommenden Saison In diesem Programmheft kommen alle Dirigenten zu Wort, um Sie zu begrüßen.
Aus ihren in Schriftform gebrachten Gedanken und aus den Ausdrucksformen
an dieses Gefühl nicht mehr erinnern werden!
sind die Verschiedenheiten oder gar Ähnlichkeiten ihrer Persönlichkeit schon
Bei den symphonischen Abo-Konzerten, die auf uns zukommen, wird im Vorhinein erkennbar. Was aber aus allen Zeilen heraussticht, ist der Respekt,
unser Orchester von fünf hervorragenden ungarischen Dirigenten ge- der sie – ungeachtet der Epoche und des Komponisten – bei dem Umgang mit
leitet. Einige von ihnen – János Kovács, Gergely Vajda, Kornél Thomas den Schätzen der symphonischen Musikliteratur kennzeichnet, und auch die
– sind dem Publikum bereits altbekannt, während Péter Dobszay und schöpferische Absicht, die darauf abzielt, die Musikwerke in höchst sensibler
Ádám Cser neu dazukommen. Die leere Stelle unseres scheidenden und ausdrucksvoller Weise zu interpretieren. Ich bin mir sicher, dass sich das
Chefdirigenten Gergely Madaras möchten wir derzeit nicht besetzen, Ih- Savaria Symphonieorchester in ihren Händen bei jedem Konzert als perfektes
nen jedoch viele Facetten der Dirigenten vorstellen, die von den Mitglie- „Instrument“ erweisen wird, und wir unserem lieben und geschätzten Publidern unseres Orchesters aufgrund ihrer menschlichen und beruflichen kum in Kooperation mit diesen großartigen Dirigenten stets inhaltsreiche und
Tugenden auserkoren wurden. Damit auch wir selber sie besser kennen- erhebende Abende bieten können.
lernen, wird jeder Dirigent während der Saison mehrere Programme di5
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Kovács Róbert
Katzler András
Pálkövi Dániel
Vlasits Gábor
Nagy Bálint

szólamvezető
tb. szólamvezető

HARSONA TROMBITA

Janzsó Péter
szólamvezető
Lasics Zsuzsanna tb. szólamvezető
Thummerer Ferenc
László Attila

TUBA

Bertha László
szólamvezető
Kerti Áron
fafúvós szólamvezető
Hotzi Péter
Lenner Barnabás

mb. szólamvezető

szólamvezető

Németh Imre
Bihacker Ádám
Lővey Márk
Ujhelyi Péter

Kurucz Gábor

szólamvezető

TIMPANI ÉS ÜTŐ

FUVOLA

szólamvezető
szólamvezető
tb. szólamvezető

OBOA

Lipi Tamás
Sárközi Gábor
Kiss Gábor
Horváth Csaba
Kovács Attila
Farkas Gábor

Badics Krisztina
Baldauf Veronika
Kiss Dominik
Pálmai Gabriella

KLARINÉT

szólamvezető
szólamvezető

Szakályné Szalai Mária szólamvezető
Béres Sándor Ottó
Joó Nikoletta
Lukács Krisztina

FAGOTT

Petró András
Pákolitz Andrea
Anglerné Gergó Éva
Benkő Éva
Bozsodi Zoltán
Kóta Donát

BRÁCSA

szólamvezető
szólamvezető

KÜRT

Bozsodi Tamás
szólamvezető
Nagy-Valera Zsanett szólamvezető
Császár János
Horváth Dóra
Fodor Dániel
Laki Henriette
Molnár Enikő Erzsébet
Rykala Abigél
Téglás Sándorné
Zsebi Viktória

Donyec László
Bozsodi Szabolcs
Ábrahám László
Berki Gábor
Bozsodi Rita
Dr.Szőke Zoltánné
Tóth Péter

GORDONKA

Gyenge Tibor
koncertmester
Bozsodi Lóránt
koncertmester
Illés Klaudia
szólamvezető
Berki Antal
Csanádi Szilvia
Dankó László
Gyenge Mihaela-Elena
Horváth Szimonetta
Dr. Kóta Péterné
Morvay Ágnes
Radványi Dóra
Schermann Klára
Dóra Attila

.1 AINÓMRAH

NAGYBŐGŐ

II. HEGEDŰ

I. HEGEDŰ

MŰVÉSZEINK

Gazdag János
Vörös Gergő
Kovács Árpád

szólamvezető

Juhász Tibor
rézfúvós és harsona szólamvezető
Fehér Gyula
Nábrádi Szabolcs
Martonosi Sándor
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KOVÁCS JÁNOS
KARMESTER, MŰVÉSZETI TANÁCSADÓ
Tisztelt zenekedvelő Közönség!
Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy köszöntsem Önöket és csábítsam mindőjüket a Savaria Szimfonikus Zenekar
2020/2021-es szezonjának koncertjeire.
Ez a kiváló együttes velem és kitűnő karmester-kollégáimmal
együtt alig várja, hogy a járványveszély ellenére – természetesen minden kötelező biztonsági előírást betartva – próbálhassuk a zeneirodalom remekműveit és közvetíthessük a tőlünk
telhető legmagasabb szinten Önöknek a zsenik üzenetét. Kiss
Barna igazgató úr vezetésével, az előző évek Madaras Gergely
művészeti vezető által kialakított nemes hagyományát követve,
igyekeztünk változatos műsorokat összeállítani az Önök gyönyörűségére.
Világéletemben úgy éreztem, hogy a szerencse fia vagyok, mert
azzal foglalkozhatok, ami a hobbim, és az a feladatom, hogy a
zene szinte felfoghatatlan titkait kutassam muzsikus kollégáim8

mal együtt. Változatlanul azt a naivnak tűnő hitet
vallom, hogy a nagy mesterek zenéjével való
együttlétezés, pusztán a hallgatása, egy-egy jól
sikerült produkció kapcsán a megértése, jobbá
teszi az embert. Magam is úgy vagyok vele, hogy
egy katartikus koncertélmény után fél méterrel a
föld felszíne felett, a súlytalanság és átszellemültség állapotában távozom.
Sokat ismételt közhelynek számít (pedig nem az!),
hogy a zene ott kezdődik, ahol a szó felhágy. Ezt a
megfogalmazhatatlan csodát szeretnénk Önöknek
közel hozni koncertjeinken, és ehhez kívánok szeretett
Mindnyájuknak vírusmentes jó egészséget és nem
szűnő érdeklődést.

JÁNOS KOVÁCS
DIRIGENT, KÜNSTLERISCHER BERATER
Werte Musikliebhaber!
Mir wurde die ehrenvolle Aufgabe
zuteil, Sie zu begrüßen und Ihnen
die Konzerte des Savaria Symphonieorchesters der Saison 2020/2021
schmackhaft zu machen.

Chefdirigenten Gergely Madaras versucht, für Sie im Sinne der
edlen Traditionen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte ein
vielfältiges Programm zusammenzustellen.
Zeitlebens betrachtete ich mich als Glückspilz, da mein Hobby
mein Beruf war und meine Aufgabe darin besteht, die erstaunlichen Geheimnisse der Musik in Gesellschaft meiner Musikerkameraden zu erkunden.

Dieses herausragende Ensemble kann
es – samt mir und meinen exzellenten
Dirigentenkollegen – trotz Coronakrise
kaum erwarten, die aktuell anstehenden
musikalischen Meisterwerke zu proben und
die Botschaften der zahlreichen Genies dem
Publikum auf dem uns zumutbaren höchsten
Niveau zu vermitteln. (Dabei werden natürlich
alle erforderlichen Schutzmaßnahmen eingehalten.) Unter der Leitung von Herrn Direktor
Kiss haben wir auch nach dem Abgang des

Mein scheinbar naiver Glaube, das Hören der Musik großer
Meister und besonders dessen Verstehen durch gelungene Interpretation verändere den Menschen zum Guten, besteht ungebrochen. Auch ich selber schwebe nach einem kathartischen
Konzerterlebnis einen halben Meter über der Erdoberfläche in
einem Zustand der Schwerelosigkeit und Transzendenz.
Es gilt als oft wiederholter Gemeinplatz (ist es aber nicht!),
dass Musik dort anfange, wo die Sprache aufhört. Eben dieses
ungreifbare Wunder möchten wir Ihnen bei unseren Konzerten
gerne näherbringen und wünschen dazu allen Ihnen Lieben
gute Gesundheit, frei vom Virus, und anhaltendes Interesse.
9

HARMÓNIA
HARMÓNIA
1.
1

SZIMFÓNIA 1

BEETHOVEN-EST  III. Leonóra-nyitány  II. szimfónia
 Két románc  VIII. szimfónia
2020-ban emlékezik meg a zenei világ Ludwig van Beethoven
(1770–1827) születésének 250.
évfordulójáról. Nem meglepő
tehát, hogy bérletsorozatunk
nyitóelőadása is a német mester
géniusza előtt tiszteleg. Elsőként
a III. Leonóra-nyitány hangzik fel,
amely a klasszika és romantika határmezsgyéjén alkotó komponista
egyetlen operájához, a Fidelióhoz
készült 1806-ban. A Fidelio hosszas
és küzdelmes munkafolyamata során
három nyitány készült el, melyek közül a III. Leonóra-nyitány a leginkább
megoldott kompozíció: sötétségből
a fényre vezető dramaturgiája és az
operai cselekmény ismerete nélkül is
könnyen értelmezhető eszközei és ka-
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rakterei vérbeli koncertdarabbá avatják.
A kortársak nem voltak elragadtatva az
alkotástól. Egyesek a sűrű modulációt
kifogásolták, mások pedig a hangzásbeli
megoldások, többek között a trombitaszignál alkalmazása ellen emeltek szót.
Az 1802-ben befejezett II. szimfónia
Beethoven életének talán legtragikusabb szakaszában született: ez idő tájt
vált nyilvánvalóvá hallásának drasztikus
romlása. Ennek hatására írta meg a névleg testvéreinek címzett, de valójában az
egész emberiségnek szánt heiligenstadti
végrendeletet. A II. szimfónia zenéje rácáfol minden komor körülményre: energiával és feltétlen életörömmel van telve.
A tíz évvel később írt VIII. szimfóniában a
haydn-mozarti szimfonikus tradíció iránti

tiszteletadás nyomaira bukkanhatunk.
Múltba tekintő gesztusaira jellemző,
hogy a mű harmadik tételének helyén a
Beethoven által meghonosított scherzo
helyett ismét a klasszikában megszokott
menüettet találjuk, melynek ironikus
felhangjaira már egész korán felhívta a figyelmet a zenetudomány. Összességében
a kompozíció mintegy búcsú a hagyományos szimfóniától, és valóban: Beethoven
következő szimfóniája, a Kilencedik egy új
kor hajnalát jelenti.
A két szimfónia között a bensőségesebb műfaj képviseletében Beethoven
két, hegedűre és zenekarra írt románca
hangzik el a zenekar koncertmestereinek
szólójával.

HARMÓNIA 1 • 2020. szeptember 10., csütörtök | SZIMFÓNIA 1 • 2020. szeptember 11., péntek
Vezényel: KOVÁCS JÁNOS

HARMONIE 1

SYMPHONIE
.1 AINÓM1RAH

BEETHOVEN-ABEND  Leonore Ouvertüre Nr. 3  Symphonie Nr. 2
 Zwei Romanzen  Symphonie Nr. 8
2020 feiert die Musikwelt den 250.
Geburtstag Ludwig van Beethovens
(1770–1827). Kein Wunder, dass auch das
Eröffnungskonzert unserer Abonnements
der Genialität des deutschen Meisters
huldigt. Zunächst hören Sie die aus 1806
stammende Leonore Ouvertüre Nr. 3,
die der Komponist, der die Schnittstelle
zwischen Klassik und Romantik bildet,
zu seiner einzigen Oper (Fidelio) schrieb.
Während der langen und müßigen Entstehungsgeschichte von Fidelio sind drei
Ouvertüren entstanden, von denen die
Leonore Ouvertüre am vollkommensten
ist: Durch ihre Dramaturgie, die von der
Dunkelheit ins Licht führt, durch die angewandten Lösungen und die Charaktere,
die auch ohne Kenntnis der Handlung
der Oper leicht verständlich sind, wird das

Werk zum Konzertstück schlechthin. Die
Zeitgenossen waren wenig begeistert.
Einige lehnten die häufigen Modulationen ab, während andere manche Klang
lösungen, wie z.B. das Trompetensignal,
kritisierten. Die 1802 vollendete Symphonie Nr. 2 kam wohl in der tragischsten
Phase von Beethovens Leben zustande:
Zu dieser Zeit war er mit der drastischen
Verschlechterung seines Gehörsinns
konfrontiert. Angesichts dessen schrieb
er das Heiligenstädter Testament, das
zwar formal an seine Brüder gerichtet,
aber eigentlich für die ganze Mitwelt bestimmt war. Die Symphonie Nr. 2 trotzt
allen düsteren Umständen: Sie strotzt vor
Energie und unbändiger Lebensfreude.
In der zehn Jahre später geschriebenen
Symphonie Nr. 8 finden sich Zeichen

der Huldigung der symphonischen Traditionen von
Haydn und Mozart. Im
dritten Satz ertönt anstelle des durch Beethoven
etablierten Scherzos wieder
ein klassisches Menuett, auf
dessen ironische Obertöne
die Musikwissenschaft schon
sehr früh aufmerksam machte.
Insgesamt handelt es sich bei
der Komposition um eine Art Abschied von der traditionellen Symphonie: Beethovens Neunte läutet
dann schon ein neues Zeitalter ein.
Zwischen den zwei Symphonien spielen die beiden Konzertmeister die Soli
in zwei sanften Romanzen Beethovens
für Violine und Orchester.

HARMONIE 1 • Donnerstag, 10. September 2020 | SYMPHONIE 1 • Freitag, 11. September 2020
Dirigent: JÁNOS KOVÁCS
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THOMAS KORNÉL
KARMESTER
Tisztelt Közönség!
Nagy öröm számomra, hogy a 2020/21-es évadban egy
pár szóval én is köszönthetem Önöket. Először is nagyon
fontos megemlítenem, hogy mennyire szerencsések vagyunk, hogy Szombathelyen egy ennyire nívós zenekar áll
rendelkezésünkre. Más országban, hasonló méretű városban szóba se jöhetne ilyen méretű és minőségű zenekar.

Az októberi műsorban mindegyik zeneszerző egy régebbi korszakba reflektál,
felidézi a múltbéli zeneszerzők stílusát,
érzelmeit vagy éppen csak gyönyörködik
a régmúlt tovatűnt boldogságában. Februárban pedig megismerkedünk három skandináv zeneszerzővel és átélhetjük, miként
Az élő zene varázsa felülmúlhatatlan élmény, és tudom, aratnak diadalt a fagyos északi táj felett.
hogy minden egyes zenei hang mélyebben összekapcsol minket a világgal. Arra ösztönöz, hogy mélyen „Hallatlan” korszakban élünk, de biztosan
reflektáljunk önmagunkba, és kihozza belőlünk az állítom, hogy a zene ma is hangot ad azon váégig érő boldogságot. Ezzel a tudattal tanulmányozom gyaknak és érzéseknek, amelyeket a szavak
partitúraimat, próbálok a zenekarral, és lépek a dobo- önmagunkban nem tudnak kifejezni. Ezért a sok
góra. Célom, hogy minden egyes percben nemcsak szép szó helyett inkább nagyon nagy szeretettel
a zenekart, de önöket is inspiráljam, és hogy holnap várom Önöket a Savaria Szimfonikus Zenekarral
mindenki boldogabban ébredjen, mint tegnap. Mind- közös koncertjeinken.
két koncertemen több összekötő elemet lehet találni.
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THOMAS KORNÉL
DIRIGENT
Liebes Publikum!
Ich freue mich sehr, dass in der Saison 2020/21 auch
ich Sie kurz begrüßen darf. Es sei gleich am Anfang
erwähnt, wie glücklich wir uns schätzen können, in
Szombathely ein solch ausgezeichnetes Orchester wie
die Savaria Symphoniker zu haben. In anderen Ländern,
in vielen Städten ähnlicher Größe käme ein Orchester
dieser Größe und Qualität gar nicht infrage.
Der Zauber von leibhaft erlebter Musik liefert ein unübertreffliches Erlebnis. Ich weiß auch, dass uns jeder einzelne
Ton tiefer mit der Welt verbindet, dass Musik zur Selbstreflexion ermutigt und tief glücklich machen kann. In diesem
Bewusstsein studiere ich meine Partituren, probe mit dem
Orchester und steige auf das Dirigentenpult – all dies mit
dem Ziel, nicht nur das Orchester, sondern auch Sie jede Minute zu inspirieren, und um zu erreichen, dass morgen alle
glücklicher aufwachen als gestern.

Bei beiden Konzerten von mir sind die zur Aufführung kommenden Werke irgendwie miteinander verknüpft. Im Oktoberkonzert blickt jeder Komponist in eine frühere Epoche zurück:
Es werden von ihnen Stil oder Emotionen früherer Tonschöpfer
heraufbeschwört oder sie bewundern einfach die Glückseligkeit von einst. Im Februar treffen wir dann drei skandinavische
Komponisten und erleben, wie sie die frostige Landschaft des
Nordens bezwingen.
Zwar leben wir in einer „unerhörten“ Zeit, ich wage es jedoch mit
Sicherheit zu behaupten, dass die Musik auch heute noch Wünsche und Gefühle vermittelt, die Worte allein nicht ausdrücken
können. Daher will ich gar nicht zu viele Worte verlieren, sondern Sie lieber herzlich zu unseren Konzerten mit dem Savaria
Symphonieorchester einladen.
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SZIMFÓNIA 2
 Ravel: Couperin sírja  R. Strauss: Oboaverseny
 Respighi: Madarak  Prokofjev: I. „Klasszikus” szimfónia
A 19–20. század fordulóján
Franciaországban fölerősödött az érdeklődés a 17.
századi francia muzsika,
elsősorban Couperin és Rameau művészete iránt. Ennek
szellemében fogant Maurice
Ravel (1875–1937) zongorára
írott szvitje, az 1917-ben készült Couperin sírja, melyben a
zeneszerző a francia barokkból ismerős megoldásokat a 20. század
eleji harmonizálással és a romantika korának zongoratechnikájával
ötvözi. A hat tétel közül négyet, a
Prélude-öt, a Forlane-t, a Rigaudont
és a Menuet-t a szerző 1919-ben hangszerelte át zenekarra. Ravelhez hasonlóan Ottorino Respighi (1879–1936) is
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a múltból merítette inspirációját, amikor
1928-ban komponált Madarak című, öttételes szvitjében 17–18. századi billentyűs műveket hangszerelt meg zenekari tételekké.
Zsenialitása többek között abban nyilvánul
meg, ahogyan felismeri az eredeti billentyűs hangszín reprodukálásának lehetetlenségét. A bevezető Preludio után a galamb, a
tyúk, a csalogány és a kakukk jelenik meg a
képzeletbeli színpadon.
Richard Strauss (1864–1949) a II. világháború után írta meg Oboaversenyét, melyet
manapság az e hangszerre született legkiválóbb versenyművek között tartanak számon. Felépítése a klasszikus háromtételes
modellt követi. Figyelemre méltó a darab
zenekari anyagának gazdaságossága, ami
a korai művekből, mindenekelőtt a szimfo-

nikus költeményekből megismert Strauss
portréját meglepően új színnel gazdagítják.
Szergej Prokofjev (1891–1953) első szimfóniájának a „Klasszikus” melléknevet adta. Bár
a darab 1917-ben elkészült, a bemutatóra a
forradalmi események miatt csak 1918 áprilisában került sor. A négytételes szimfónia
sok tekintetben Haydn és Mozart zenéjének
hangzásait idézi fel. Jellemző rá a nyitó- és
zárótétel szabályos szonátaformája, a hármashangzatokból építkező dallamok, valamint a klasszika eszköztárába tartozó Alberti
basszus felidézése. A szimfónia különlegessége, hogy a harmadik tétel helyén nem a
klasszikus stílusban megszokott menüett,
hanem egy másik 18. századi tánc, a gavotte
szólal meg.

SZIMFÓNIA 2 • 2020. október 2., péntek
Vezényel: THOMAS KORNÉL • Közreműködik: LENCSÉS LAJOS – oboa

SYMPHONIE 2
 Ravel: Das Grabmal Couperins  R. Strauss: Konzert für Oboe und Orchester
 Respighi: Vögel  Prokofjew: Symphonie Nr. 1 „Klassische”
Um die Jahrhundertwende herum verstärkte sich
in Frankreich das Interesse
an der französischen Musik des 17. Jahrhunderts,
und zwar insbesondere
an der Kunst von Couperin
und Rameau. Maurice Ravel
(1875–1937) kombiniert in
seiner Klaviersuite von 1917
– Das Grabmal Couperins – Lösungen aus dem französischen
Barock mit der Harmonisierung des frühen 20. Jahrhunderts und der Klaviertechnik der
Romantik. Vier der sechs Sätze
(Prélude, Forlane, Rigaudon und
Menuett) wurden von ihm 1919
orchestriert. Ottorino Respighi

(1879–1936) ließ sich ebenso wie Ravel
von vergangenen Zeiten inspirieren, als er
in seiner 1928 komponierten Suite mit fünf
Sätzen mit dem Titel Vögel Cembalostücke
aus dem 17. und 18 Jahrhundert orchestrierte. Sein Genie zeigt sich unter anderem
darin, wie er die Unmöglichkeit erkennt,
den Klang des Tastinstrumentes wiederzugeben. Nach dem Vorspiel erscheinen
Taube, Henne, Nachtigall und Kuckuck auf
der imaginären Bühne.
Richard Strauss (1864–1949) schrieb sein
Oboenkonzert, eines der hervorragendsten
Konzerte für dieses Instrument, nach dem
Zweiten Weltkrieg. Die Struktur des Werkes
folgt dem klassischen Drei-Satz-Prinzip.
Bemerkenswert ist die Sparsamkeit des
Orchestermaterials, was unsere Eindrücke

vom frühen Strauss mit überraschenden
neuen Facetten bereichert.
Sergei Prokofiev (1891–1953) gab seiner ersten Symphonie den Beinamen „Klassische“.
Obwohl das Stück bereits 1917 fertig war,
kam es wegen der Revolution erst im April
1918 zur Uraufführung. Die Symphonie mit
vier Sätzen erinnert in vielerlei Hinsicht an
die Musik von Haydn und Mozart. Sie ist
gekennzeichnet durch die reguläre Sonatenform des Eröffnungs- und Schlusssatzes,
die aus Dreiklängen aufgebauten Melodien
und den Einsatz des Alberti-Basses, der eigentlich zum Instrumentarium der Klassik
gehört. Außergewöhnlich ist, dass im dritten Satz nicht das übliche Menuett, sondern
ein weiterer Tanz aus dem 18. Jahrhundert,
nämlich eine Gavotte, gespielt wird.

SYMPHONIE 2 • Freitag, 2. Oktober 2020
Dirigent: KORNÉL THOMAS • Solist: LAJOS LENCSÉS – Oboe
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HARMÓNIA 2
 Beethoven: Missa Solemnis
A zenéjében és jelentéstartalmában egyaránt nagyszabású Missa Solemnis – azaz
ünnepi mise – még Beethoven életművének viszonylatában is csúcsteljesítménynek számít. Nem véletlen, hogy a művet
maga a szerző is legjobb alkotásai közé
sorolta. A komponálás apropóját a zeneszerző egykori tanítványa és legfőbb mecénása, Rudolf főherceg 1820-ban esedékes hercegérsekké avatása jelentette,
melyet Beethoven egy misével óhajtott
méltóképpen megünnepelni. Végül az
első előadásra mégsem ekkor, hanem
csak 1824-ben Szentpétervárott került
sor. Európai bemutatóját Beethoven már
nem érhette meg, mivel a mise előadását világi koncerthelyszínen nem engedélyezték, a liturgikus keretek között
történő előadás pedig a mű terjedelmes
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arányai miatt nem volt lehetséges. Ha a
teljes kompozíció nem is, három tétel elhangzott azon az 1824. májusi koncerten,
amelyen a IX. szimfónia ősbemutatójára
is sor került. E két alkotásra már a korai
Beethoven-irodalom is párdarabként tekintett, melyek – religiózus és heroikus
értelemben – kiegészítik egymást.
Beethoven vallásossága izgalmas és sokat
vitatott kérdés. Annyi kétségtelen, hogy
nem volt a dogmatizmus híve, és a Teremtőbe vetett hite inkább a természet áhítattal vegyes szeretetében nyilvánult meg.
Zenei szempontból a mise rendkívül gazdag színeket vonultat fel. Ilyen figyelemre
méltó megoldás a Kyrie tétel bensőséges
líraisága, vagy a Benedictusban felcsen-

dülő, éteri hegedűszóló. A
misét záró Agnus Dei tétel
„Dona nobis” szakasza élén
a „Könyörgés belső és külső
békéért” szöveg szerepel, amit
különös kontextusba helyez a
zenei folyamatot kétszer is félbeszakító, militáris jellegű zenei
anyag. A partitúra élén található
Beethoven híressé vált mondata:
„Szívből fakadt, találjon is utat
a szívekhez!” Különös iróniája a
sorsnak, hogy a szerző maga által
is igen nagyra értékelt műve saját
korában nem, csupán később nyerte el méltó helyét a zenetörténet
kánonjában.

HARMÓNIA 2 • 2020. október 22., csütörtök
Vezényel: KOVÁCS JÁNOS • Közreműködnek kórusok Varasdról, Badenből, külföldi szólisták

HARMONIE 2
 Beethoven: Missa Solemnis
Die sowohl musikalisch als auch vom Sinngehalt her groß angelegte Missa Solemnis – auf
Deutsch festliche Messe – gilt als einer der
Höhepunkte des gesamten Lebenswerks
von Beethoven. Nicht ohne Grund zählt er es
selber zu seinen besten Werken. Es entstand
aus Anlass der 1820 anstehenden Inthronisation von Erzherzog Rudolf, ehemaliger
Schüler und Hauptpatron des Komponisten,
als Erzbischof, was Beethoven mit einer Messe würdig feiern wollte. Letztlich fand die
Uraufführung dann doch nicht zu dieser Zeit,
sondern erst 1824 in St. Petersburg statt. Die
Europapremiere erlebte der Kompositeur
nicht mehr, da es nicht genehmigt wurde die
Messe an einem weltlichen Konzertort vorzutragen, während dies im liturgischen Rahmen aber aufgrund des großen Umfanges
des Werkes nicht möglich war. Wenn auch

nicht die gesamte Komposition, aber zumindest drei Sätze wurden im Rahmen des Konzertes im Mai 1824, wo es auch zur Uraufführung der 9. Symphonie kam, gespielt. Diese
beiden Werke betrachtete bereits die frühe
Beethoven-Literatur als zusammengehörig,
sie ergänzen sich nämlich in religiösem und
heroischem Sinn.
Die Frage nach Beethovens Religiosität ist
spannend und wurde viel diskutiert. Zweifelsohne war er kein Anhänger des Dogmatismus, sein Glaube an den Schöpfer manifestierte sich mehr in einer Art ehrfürchtigen
Liebe zur Natur.
Musikalisch ist die Messe äußerst nuancenreich; man denke nur an das intim-lyrische
Kyrie oder das ätherische Violinsolo aus dem
Benedictus. Das „Dona nobis“ des Schlusssatzes Agnus Dei trägt die Überschrift „Gebet

für inneren und äußeren Frieden“, welcher
Friede durch Einlagen
militärischen Stils, die
den musikalischen Ablauf
gleich zweimal unterbrechen, in einen besonderen
Kontext gestellt wird. Die
Partitur beginnt mit Beethovens berühmter Widmungsinschrift: „Von Herzen – Möge
es wieder – zu Herzen gehen!”
Die eigentümliche Ironie des
Schicksals ist, dass das auch von
ihm selbst sehr hoch geschätzte
Werk zu seiner Zeit keine besondere
Anerkennung fand, sondern seinen
würdigen Platz im Kanon der Musikgeschichte erst später erlangte.

HARMONIE 2 • Donnerstag, 22. Oktober 2020
Dirigent: JÁNOS KOVÁCS • Chöre aus Varazdin und Baden, ausländische Solisten
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DOBSZAY PÉTER
KARMESTER
Kedves Zeneszerető Barátaink!
A 2020-as év tavasza újból, félreérthetetlenül megmutatta
mindannyiunknak a valódi, élő koncertek fontosságát. Mi más
tudná zsigeribben és elevenebben elénk tárni a közösségi gondolkodás, az érzékeny egymásra figyelés és kitartó közös cselekvés
erejét, mint a szimfonikus zenekar muzsikálása? A kíséret nélkül
fellépő hangszeres szólista szabadsága gyönyörű ugyan, de magányos. Már a duóban játszott kamarazene egy teljesen másik
világot jelent, de ehhez képest egy kvartett művészi lehetőségei
sokszorosak. Az együttes növekedésével az akusztikai tér kitágul,
ám a muzsikusok egyéni fontossága csak látszólag csökken.
A szimfonikus zenekar a színek és hangzások arzenálja, változatos tehetségekkel és erényekkel felvértezett művészek közössége, akik sokkal többé válnak, mint ahányan éppen számszerűen
a teremben vannak. Egyesülnek a közvetítő szerepben: életre
keltik mindazon gondolatokat, amiket a komponista a hallgatóknak üzen.
18

Mi eljátsszuk a vigasztalás hangjait,
megszólaltatjuk a biztatást. Rajtunk
keresztül Bach felemeli, Mozart megnevetteti Önöket, és ahogy létrejön a
kapcsolat a színpad és a nézőtér között,
Csajkovszkij zenébe préselt fájdalma
mindünknek enyhülést hoz, Verdi gyásza saját szeretteinkért szól, és a természet fensége gyönyörködtet bennünket
Debussy műveiben.
A kották letisztázva, a hangszerek behangolva, a muzsikusok készen állnak. A zeneművek is megszülettek, de mégsem élnek
igazán: Önökre várunk, szeretettel, hogy a
2020/2021-es évadban újra együtt kelthessük életre a zeneszerzők gondolatainak áramlását, mindannyiunk örömére!

PÉTER DOBSZAY
DIRIGENT
Liebe Musikfreunde!
Der Frühling 2020 hat es wieder unmissverständlich aufgezeigt, wie wichtig echte Live-Konzerte für
uns alle sind.

Künstlern mit unterschiedlichen Talenten und Tugenden mit,
die viel mehr hergeben, als sie gerade zahlenmäßig im Raum
anwesend sind. Sie vereinen sich in ihrer Rolle des Vermittlers
und erwecken dabei all die Gedanken zum Leben, die der Komponist für die Zuhörerschaft vorgesehen hat.

Was sonst als der Klang des Symphonieorchesters
könnte die Kraft gemeinschaftlichen Denkens, sensiblen Miteinanders und beharrlichen Zusammenwirkens überwältigender und lebendiger offenbaren? Die
Freiheit eines unbegleiteten Instrumentalsolisten mag
noch so erstaunlich sein, ist aber einsam. Schon im Duo
gespielte Kammermusik führt in eine andere Welt, während ein Quartett im Vergleich ein Vielfaches an künstlerischen Möglichkeiten bietet. Der akustische Raum
erweitert sich parallel zum Wachstum des Ensembles, die
Bedeutung des Einzelmusikers nimmt aber nur scheinbar
ab. Ein Symphonieorchester liefert ein ganzes Arsenal an
Farben und Klängen; dabei wirkt eine Gemeinschaft von

Bei uns finden Sie Trost und Ermutigung. Über uns schmeichelt Bach Ihrer Seele, während Sie Mozart aufheitert, und
nachdem die Verbindung zwischen Bühne und Auditorium zustande kommt, bringt der in Tschaikowskis Musik geschlossene
Schmerz uns allen Linderung. Verdis Trauer ertönt für unsere
Lieben, die nicht mehr unter uns sind, während die Majestät der
Natur über Debussys Werke entzückt.
Die Noten sind bereits korrigiert, die Instrumente gestimmt,
die Musiker startbereit. Auch die Stücke existieren schon, sie
leben aber noch nicht wirklich: Wir brauchen Sie, liebes Publikum, um den Strom der Gedanken der Tondichter in der Saison
2020/2021 wieder gemeinsam zum Leben erwecken zu können
– zur Freude von uns allen.
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SZIMFÓNIA 3
 Mozart: D-dúr „Prágai” szimfónia
 Mozart: Két koncertária  Csajkovszkij: V. szimfónia
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791) D-dúr szimfóniájának bemutatójára
1787-ben Prágában került
sor, innen származik a mű
mellékneve. A nem sokkal a
Figaro lakodalma után írt mű
a kései Mozart-szimfóniák sorát nyitja meg. Stílusának – a
35 évet élt zeneszerző esetében viszonylagos – „késeisége”
abban áll, hogy Mozart korábbi szimfóniáihoz viszonyítva
megnő a motivikus feldolgozás
jelentősége, ami összetett és
változatos zenei szövet kialakulását eredményezi. Formabontó
a kompozíció felépítése, mivel a
hagyományos négytételes struk-
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túra helyett csupán három tételt tartalmaz.
Az első és a második tétel szonátaformájú
Allegro illetve Adagio, a finálé pedig életvidám, gyors Presto.
Mozart instrumentális zenéje után a zeneszerző koncertáriái csendülnek fel Zemlényi
Eszter szólójával. A fiatal szopránénekes
2017-ben az észtországi Klaudia Taev Énekverseny díjazottja volt. 2016-os debütálása a
Magyar Állami Operaházban szintén Mozarthoz kötődik, ekkor a Szöktetés Blondéjaként
lépett színpadra. Az európai szimfonikus hagyomány és az orosz muzsika ötvözése terén
Pjotr Iljics Csajkovszkij (1840–1893) mérföldkövet jelent. Az orosz zeneszerző szimfonikus alkotásaiban Beethoven és Schumann
zenei öröksége éppúgy tetten érhető, mint
a liszti szimfonikus tradíció a maga prog-

ramszerű szemléletmódjával. Csajkovszkij
V. szimfóniája a Byron nyomán írt Manfred
szimfonikus költemény és a Shakespeare
Hamletje által inspirált nyitányfantázia mellett készült el 1888 nyarán. Az első tételben
felhangzó hatütemes mottó a szimfónia
minden tételén végigvonul, sokszor egészen dramatizált hatást keltve: a második
tételben például a szólókürt megszólalását
szakítja félbe. Csajkovszkij dallamvilágára
jellemző, hogy ez utóbbi téma egyébként
a könnyűzenébe is utat talált magának. A
harmadik tétel A-dúrban írt keringő, a finálé
pedig a nyitótételhez hasonló szonátaforma,
mely a mű lezárásaként fergeteges Presto
tempóig fokozódik.
Az est karmestere a Junior Prima díjas
Dobszay Péter

SZIMFÓNIA 3 • 2020. november 24., kedd
Vezényel: DOBSZAY PÉTER • Közreműködik: ZEMLÉNYI ESZTER – szoprán

SYMPHONIE 3
 Mozart: Symphonie in D-Dur „Prager“
 Mozart: Zwei Konzertarien  Tschaikowski: Symphonie Nr. 5
Wolfgang Amadeus Mozarts (1756–1791)
Symphonie in D-Dur wurde 1787 in Prag
uraufgeführt, daher der Beiname „Prager“.
Das Werk, das kurz nach Figaros Hochzeit
entstand, eröffnet das Kapitel der späten
Mozart-Symphonien. Das Adjektiv „spät“
mag bei einem Komponisten, der nur 35
Jahre lebte, eigenartig anmuten, hier geht
es darum, dass im Vergleich zu Mozarts
früheren Symphonien die Bedeutung der
Motivverarbeitung zunimmt, was ein komplexes und abwechslungsreiches Musikgefüge bewirkt. Die Struktur des Werkes
weicht von der „Norm“ ab, da sie anstelle
der üblichen vier Sätze aus nur drei Sätzen besteht. Erster und zweiter Satz sind
Allegro und Adagio gemäß Sonatenform,
während im Finale ein fröhliches, temporeiches Presto folgt.

Nach der Instrumentalmusik erklingen Mozarts Konzertarien. Die junge Sopranistin
Eszter Zemlényi gewann 2017 in Estland
einen Preis bei dem Gesangswettbewerb
Klaudia Taev. Auch ihr Debüt an der Ungarischen Staatsoper knüpft an Mozart an: Sie
stand als Blonde aus Die Entführung aus
dem Serail auf der Bühne.
Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840–1893) gilt
– was die Verknüpfung der europäischen
symphonischen Tradition mit russischer
Musik angeht – als Meilenstein. Das musikalische Erbe Beethovens und Schumanns
kommt in den symphonischen Werken
des russischen Komponisten ebenso zum
Tragen, wie auch die symphonische Tradition von Liszt mit ihrem programmatischen
Ansatz erkennbar ist. Seine 5. Symphonie
komponierte Tschaikowski gleichzeitig mit

SYMPHONIE 3 • Dienstag, 24. November 2020
Dirigent: PÉTER DOBSZAY • Solistin: ESZTER ZEMLÉNYI – Sopran

der an Byron angelehnten symphonischen Dichtung Manfred
und der von Shakespeares Hamlet inspirierten Ouvertüren-Phantasie im Sommer 1888. Das SechsTakt-Motto im ersten Satz zieht sich
durch alle Sätze der Symphonie und
erzeugt oft eine recht dramatische
Wirkung: Im zweiten Satz unterbricht
es z.B. das Spiel des Solohorns. Es ist
kennzeichnend für Tschaikowskis Melodienwelt, dass letzteres Thema sogar
seinen Weg in die Unterhaltungsmusik
gefunden hat. Der dritte Satz ist ein Walzer in A-Dur, das Finale entspricht ähnlich
wie der Eröffnungssatz der Sonatenform,
die mit einem wirbelnden Presto endet.
Es dirigiert der Junior-Prima-Preisträger
Péter Dobszay
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HARMÓNIA 3
 Csajkovszkij: Diótörő – szvit  Rossini-Respighi: A varázsdoboz (La boutique fantasque)
 Chopin-Sztravinszkij: Notturno e Valse Grande Brillante (Les Sylphides)  Sztravinszkij: Tűzmadár
A Harmónia-bérlet harmadik estjén a
táncoké és a meséké lesz a főszerep
– a zene eszközeivel tolmácsolva. A
programot két, eredetileg is balettnek
készült kompozíció keretezi, közöttük
pedig két, századokon átívelő, izgalmas újrafogalmazás hangzik el.
A karácsonyi időszak közeledtével
szinte kötelező megnézni Csajkovszkij
legendás balettjét, az E.T.A. Hoffmann
romantikus meséjén alapuló Diótörőt.
Az 1892-ben készült kétfelvonásos
táncjáték zenéjéből maga a zeneszerző állította össze a most is felhangzó,
nyolc tételből álló szvitet. A mű karakterdarabjainak sorát a méltán népszerű
Virágkeringő gyönyörű melódiái zárják.
A koncert következő műsorszáma is a
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mesevilágban folytatódik. Egy játékbolt
a színhelye az Ottorino Respighi által
Gioacchino Rossini kiadatlan miniatűrjeiből hangszerelt A varázsdoboz című
balettnek. A darab 1918-ben Gyagilev
megrendelésére az Orosz Balett számára
készült. Cselekménye az életre kelt játékok és a mit sem sejtő vásárlók között
bontakozik ki. A játékboltban árusított
táncospár két tagját ugyanis egy amerikai
és egy orosz család szeretné megvásárolni, amivel tudtukon kívül végleg elszakítanák egymástól a kis figurákat, ám a játékok összefogásával végül minden veszély
elhárul a pár feje fölül.

formában felhasználta Chopin muzsikáját
balettprodukcióihoz. Chopiniana címmel
már 1892-ben is adtak műsort, 1909ben pedig szintén Chopin dallamaiból
elkészült a Les Sylphides című produkció,
melynek a mai koncerten elhangzó két
tételét Sztravinszkij hangszerelte meg.
Ugyanebben az évben íródott ugyancsak
Gyagilev társulatának a Tűzmadár című
balett, mely szintén a mesevilágból kölcsönzi témáját, még ha a darab szüzséje
jóval komolyabb kérdéseket is feszeget,
mint a koncerten elhangzó többi mű. A
balettből Sztravinszkij 1919-ben állította
össze a koncertelőadásra szánt szvitet.

Az Orosz Balett a közös szál, amely továbbvezet a műsor hátralévő részéhez. Az
együttes már a századforduló idején több

HARMÓNIA 3 • 2020. december 3., csütörtök
Vezényel: GIOVANNI MAZZA

HARMONIE 3
 Tschaikowski: Nussknacker-Suite  Rossini-Respighi: Der Zauberladen (La boutique fantasque)
 Chopin-Strawinski: Notturno e Valse Grande Brillante (Les Sylphides)  Strawinski: Der Feuervogel
Im Mittelpunkt des dritten Harmonie-Konzertes stehen Tänze und Märchen, die hier musikalisch vermittelt
werden. Zwei Werke, die ursprünglich
Ballettmusik waren, rahmen das Programm, dazwischen erklingen zwei,
Jahrhunderte übergreifende spannende Bearbeitungen.
Zur Weihnachtszeit gehört Tschaikowskis legendäres Ballett, Nussknacker,
das auf Hoffmanns romantischer Erzählung basiert, irgendwie dazu. Der
Komponist stellte aus der Musik des
aus 1892 stammenden Tanzspiels in
zwei Akten die achtteilige Suite zusammen, die wir nun zu hören bekommen.
Die Reihe der Charakterstücke des
Werkes wird durch die schöne Melodie
des zu Recht beliebten Blumenwalzers

abgeschlossen. Auch die nächste Darbietung spielt sich in der Märchenwelt ab:
Ein Spielzeugladen ist der Schauplatz des
Balletts Der Zauberladen, das von Ottorino
Respighi aus unveröffentlichten Miniaturen
von Gioacchino Rossini orchestriert wurde.
Das Stück wurde 1918 von Djagilew für das
Russische Ballett in Auftrag gegeben. Die
Handlung spielt sich zwischen lebendig
gewordenen Puppen und ahnungslosen
Kunden ab. Eine amerikanische und eine
russische Familie möchte nämlich die zwei
Mitglieder eines im Puppenladen angebotenen Tänzerpaars kaufen, dadurch würden
sie aber die kleinen Figuren unwillkürlich
für immer auseinanderreißen. Durch den
Zusammenhalt der Puppen werden jedoch
am Ende alle Gefahren, die das Paar vorher
bedrohten, beseitigt.

Das Russische Ballett ist der rote Faden, der
zum letzten Teil des Abendprogrammes überleitet. Bereits um die Jahrhundertwende verwendete das Tanzensemble Chopins Musik in
verschiedenen Formen für seine Produktionen. Ein Ballett mit dem Titel Chopiniana wurde bereits 1892 aufgeführt. 1909 entstand
ebenfalls aus Chopins Melodien dann auch
das Ballett Les Sylphides. Die beiden Sätze
dieses Balletts, die im Rahmen des Konzerts
zu hören sein werden, wurden von Strawinski
orchestriert. Im selben Jahr schrieb er ebenfalls für Djagilews Ensemble die Musik zum
Ballett Feuervogel, das sein Thema auch aus
der Märchenwelt entlehnt, zwar kommen im
Sujet des Stücks auch ernstere Fragen als in
den obigen Werken auf. Strawinski stellte aus
der Ballettmusik die für die Konzertaufführung vorgesehen Suite 1919 zusammen.

HARMONIE 3 • Donnerstag, 3. Dezember 2020
Dirigent: GIOVANNI MAZZA
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VAJDA GERGELY
KARMESTER
Karmesternek lenni bizalmi pozíció. Bizalom kell a zenészek és karmester között, mert csak ez alapozhatja meg a közös zenélés színvonalát és felszabadultságát. Több száz ember figyelmét lekötni másfél-két óráig nem könnyű, ezért
szükséges a bizalom a karmester és közönség között is. Ez a bizalom hasonlatos a vacsorázó vendég és kedvenc éttermének szakácsa közötti kapcsolathoz.
Bár nem tudom, milyen paprikás csirkét készít a szakácsom, de tudom, hogy a
tegnapi marhapörkölt finom volt, így nem félek mást rendelni. Sőt az is előfordul, hogy azt mondom: „Ma nem rendelek, lepj meg valamivel!”
A rövid távú bizalom a koncert első perceiben kialakul, és egy jól, igazul és
inspiráltan eljátszott hangverseny végére a hosszú távú bizalom magvait is
el lehet hinteni. Remélem, hogy a szezonban általam vezényelt harmadik
program végére a közönség és a zenekar minden tagja úgy érzi majd, hosszú
távon is megbízhat bennem, és hogy az a lelkesedés, szeretet és izgalom,
amivel karmesterként nagy zeneszerzők zseniális remekműveihez nyúlok,
ragadós. Ragadós helyett mondhatnám, hogy fertőző, de azt hiszem, ezt a
hasonlatot most egy jó ideig nem használjuk szívesen.
A Savaria Szimfonikus Zenekar régi kedves ismerősöm. Karmesternövendékként évekig voltam a Bartók Szeminárium és Fesztivál hallgatója. A 2000-es
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évek közepe óta pedig több izgalmas műsort dirigálhattam vendégként, és minden alkalommal jókedvű,
lelkes és felkészült csapat, és nyitott fülű, szívű közönség fogadott. Szombathelyen egyik kedvenc
sétautam a Weöres Sándor szobor felé visz.
Weöres, aki magát antimuzikálisnak tartotta és úgymond botfüle miatt sosem tanult
zenét, maga volt a szavakba öntött zeneiség:
„A meséhez mennyi bizalom kell,
hogy kavics-mód sok legyen a kincs,
és a mondott rózsa illatozzék,
és nyisson az álmodott kilincs.”
Ebben a szezonban többször is hazajöhetek Szombathelyre,
így remélem, együtt nyitjuk majd az álmodott kilincset, és kavics-mód sok lesz a kincs is. Bizalomban biztosan nem lesz hiány.

GERGELY VAJDA
DIRIGENT
Dirigent zu sein hat viel mit Vertrauen
zu tun. Es muss Vertrauen zwischen ihm
und den Musikern herrschen, denn nur so
entsteht die gelöste Atmosphäre, die man
zum gemeinsamen Musizieren braucht.
Qualität basiert ebenfalls auf Vertrauen.
Und da es nicht so einfach ist, die Aufmerksamkeit von hunderten Zuhörern 1,5-2
Stunden lang zu fesseln, braucht es auch
Vertrauen zwischen Dirigent und Publikum.
Es ist wie mit Restaurants: Ich weiß zwar nicht,
wie dort Schnitzel schmecken, da das Rindsgoulasch von gestern aber köstlich war, wage
ich mich auch an andere Speisen heran.

hoffe, am Ende des von mir dirigierten dritten Konzertes werden Publikum und Orchesters das Gefühl haben, mir auf lange Sicht vertrauen zu können, und hoffentlich strahlt auch die
Liebe und Begeisterung, mit denen ich geniale Meisterwerke
großartiger Komponisten angehe, aus. Ich könnte auch sagen,
ich hoffe, Sie anstecken zu können, dieses Wort ist aber aktuell
etwas belastet.
Das Savaria Symphonieorchester kenne und schätze ich seit
langem. Als angehender Dirigent nahm ich hier Jahr für Jahr
am Bartók Seminar und Festival teil. Seit Mitte der 2000er Jahre
hatte ich die Möglichkeit als Gastdirigent mehrere Konzerte zu
leiten. Jedes Mal wurde ich von einem gut gelaunten und engagierten Team und einem Publikum mit offenen Ohren und
Herzen empfangen.

Kurzfristiges Vertrauen kann man in wenigen
Minuten gewinnen, die langfristige Variante be- Die neue Saison ermöglicht mir eine mehrmalige „Heimkehr“
ginnt aber erst am Ende eines mit Hingabe und nach Szombathely und ich rechne mit vielen schönen gemeinsaInspiration gespielten Konzerts zu keinem. Ich men Erlebnissen. An Vertrauen wird es sicherlich nicht mangeln.

25

HARMÓNIA
HARMÓNIA
1. 4

SZIMFÓNIA 4

 Borogyin: Igor herceg – nyitány
 Bartók: II. zongoraverseny  Dvořák: VIII. szimfónia
Az itthon és külföldön
egyaránt elismert zongoraművész, Fejérvári Zoltán
igazán hivatott előadója
Bartók Béla (1881–1945) zenéjének – 2017-ben éppen
Bartók III. zongoraversenyének tolmácsolásával érdemelte ki a győzelmet a Montreali
Zongoraversenyen.
Ezúttal Bartók II. zongoraversenyének szólistájaként lép
színpadra. A felcsendülő kompozíció 1931-ben, röviddel a
Cantata profana befejezése
után került ki a zeneszerző
műhelyéből,
bemutatójára
1933-ban Frankfurtban került
sor Bartók szólójával. A három-
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tételes alkotás a bartóki hídforma reprezentánsa: a harmadik tételben az első
tétel variációja köszön vissza, a második
tétel pedig önmagában is hídformát képez,
melyben két lassú szakasz zár közre egy
scherzót. Izgalmas a mű hangszerelése is:
a nyitótételben a zongorán kívül csak a fúvósok és az ütőhangszerek játszanak, majd
a második tételben megfordul a helyzet és
a vonóskar társul a szólistához. Egyedül a
zárótételben játszik a teljes együttes.
A versenyművet keretező két alkotás a szláv
romantikából kínál ízelítőt. Alekszandr
Borogyin (1833–1887) Igor herceg című
operájának legismertebb száma a Poloveci
táncok, ezúttal azonban a mű nyitánya
csendül fel. Borogyin hirtelen bekövetkezett halála miatt az Igor herceg félkész

állapotban maradt fönn. A nyitányt Alekszandr Glazunov a legenda szerint Borogyin előjátszásait felidézve, emlékezetből
fejezte be. A mű hosszú ideig az elfelejtett
remekművek táborát erősítette – hogy
méltán vagy méltatlanul került oda, arról
megoszlanak a vélemények.
A hangverseny zárószámaként Antonín
Dvořák (1841–1904) elbűvölő dallamvilágú VIII. szimfóniája hangzik fel, melyet
a mester 1889-ben a Cseh Tudományos
Akadémia tagjai közé történő megválasztása alkalmából komponált. Zeneiségében
minden bizonnyal ez a szimfónia áll legközelebb a szláv táncok magával ragadó,
olykor szentimentalizmusba hajló dallamvilágához.

HARMÓNIA 4 • 2021. január 21., csütörtök | SZIMFÓNIA 4 • 2021. január 22. péntek
Vezényel: VAJDA GERGELY • Közreműködik: FEJÉRVÁRI ZOLTÁN – zongora

HARMONIE 4

SYMPHONIE 4

 Borodin: Prinz Igor - Ouvertüre  Bartók: Klavierkonzert Nr. 2
 Dvořák: Symphonie Nr. 8
Der im In- und Ausland
gleichwohl anerkannte Pianist Zoltán Fejérvári ist ein
wahrlich würdiger Interpret
der Musik von Béla Bartók
(1881–1945). 2017 errang
er den ersten Platz beim Klavierwettbewerb von Montreal
mit dem Klavierkonzert Nr. 3
von Bartók. Diesmal spielt er
dessen zweites Klavierkonzert.
Dieses Werk kam 1931, kurz
nach Vollendung der Cantata
profana, aus der Werkstatt des
Komponisten und wurde 1933
in Frankfurt mit Bartóks Solo
uraufgeführt. Die Drei-SatzStruktur folgt der Bartók‘schen
Brückenform: Im dritten Satz

kehrt das Thema des ersten Satzes als Variation zurück, während der zweite Satz
an sich schon etwas brückenhaft anmutet,
da zwei langsame Abschnitte ein Scherzo
umrahmen. Spannend ist auch die Orchestrierung: Im Eröffnungssatz spielen neben
dem Klavier nur Bläser und Schlaginstrumente, im zweiten ist es dann umgekehrt:
Der Streicherchor schließt sich dem Solisten an. Das ganze Orchester spielt erst im
letzten Satz.
Die beiden Werke, die das Konzert umrahmen, lassen uns in der slawischen
Romantik schnuppern. Den bekanntesten
Teil der Oper Fürst Igor von Alexander Borodin (1833–1887) stellen zwar die Polowetzer Tänze dar, diesmal steht aber der
Prolog auf dem Programm. Wegen des
plötzlichen Todes von Borodin wurde die

Oper unvollendet überliefert. Der Legende
nach komplettierte Alexander Glazunov
den Prolog aufgrund seiner Erinnerungen
von Borodins ähnlichen Stücken aus dem
Gedächtnis. Das Werk verschwand dann,
wie manch andere Meisterwerke, für lange
Zeit in der Schublade – es scheiden sich die
Geister darüber, ob dies gerechtfertigt war
oder nicht.
Zum Schluss genießen wir die entzückende Klangwelt von Antonín Dvořáks (1841–
1904) Symphonie Nr. 8, die er im Jahr
1889 anlässlich seiner Wahl zum Mitglied
der Tschechischen Akademie der Wissenschaften komponierte. Vom musikalischen
Inhalt her ist es zweifelsohne die Symphonie, die den mitreißenden, manchmal sentimentalen Melodien slawischer Tänze am
nächsten kommt.

HARMONIE 4 • Donnerstag, 21. Januar 2021 | SYMPHONIE 4 • Freitag, 22. Januar 2021
Dirigent: GERGELY VAJDA • Solist: ZOLTÁN FEJÉRVÁRI – Klavier
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HARMÓNIA 5
 Grieg: Peer Gynt-szvit  Nielsen: Klarinétverseny
 Sibelius: II. szimfónia
Henrik Ibsen 1867-ben fejezte be Peer
Gynt című filozofikus verses drámáját,
melyet eredetileg nem is színpadra, hanem prózai felolvasásokra szánt. A felolvasások sikerén felbuzdulva azonban
jónak látta a mű dramatizálását, és személyesen ő kérte föl honfitársát, Edvard
Grieget (1843–1907) a kísérőzene megkomponálására 1874-ben. A komponista
a darab lírai részeire összpontosított, és
ezekhez a zsánerképszerű szakaszokhoz
írt zenét. Solvejg dala igazi slágerszámmá vált, akárcsak Anitra egzotikus tánca
vagy a hegyi király barlangjában extázisig fokozódó forgatag.
A dán zeneszerző, Carl Nielsen (1865–
1931) sokszínű életművet hagyott az utókorra. Hat szimfóniával járult hozzá a műfaj történetének 20. századi fejlődéséhez.
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Két fúvós versenymű is született Nielsen
műhelyében: 1926-ban írta meg Fuvolaversenyét, két évvel később pedig a
Klarinétversenyt fejezte be. A darab négy
egybekomponált tételből épül fel, hangzásbeli megoldásait tekintve kísérletező
alkotás. F és E között ingadozó tonalitása
egyes értelmezések szerint egy bipoláris
személyiség hirtelen hangulatváltásait
jeleníti meg.
A mű szólistája a klasszikus, romantikus
és kortárs repertoárban egyaránt otthonosan mozgó, kiváló virtuóz, Klenyán
Csaba lesz.
Jan Sibeliusnak (1865–1957) kivételesen hosszú élet adatott, ám aktív zeneszerzői tevékenységének az 1920-as
években már gyakorlatilag vége sza-

kadt. Sibeliust a finnek nemzeti
klasszikusaként tartják számon,
zenéjének stílusa különös egyvelegét adja a romantikának és
modernizmusnak. 1902-ben komponált II. szimfóniáját nem sokkal
a Finlandia sikere után kezdte írni.
A mű ihletőforrásait tekintve fontos
adalék, hogy a komponálás idején
Sibelius a művészek számára oly
termékenyítő atmoszférájú Olaszországban tartózkodott. A szimfónia
zenei anyaga magán viseli az orosz
romantika jegyeit, ami kétségtelenül
hozzájárul ahhoz, hogy – annak ellenére, hogy háromnegyedórás tartamával
a leghosszabb Sibelius-szimfónia – a
komponista „közönségbarát” művei
közé tartozik.

HARMÓNIA 5 • 2021. február 4., csütörtök
Vezényel: THOMAS KORNÉL • Közreműködik: KLENYÁN CSABA – klarinét

HARMONIE 5
 Grieg: Peer Gynt Suite  Nielsen: Klarinettenkonzert
 Sibelius: Symphonie Nr. 2
Henrik Ibsen vollendete sein philosophischdramatisches Gedicht Peer Gynt 1867. Ursprünglich schrieb er es nicht für das Theater, sondern für Prosa-Lesungen, die waren
aber so erfolgreich, dass er entschied, die
Dichtung in eine Bühnenfassung umzuarbeiten. Seinen Landsmann Edvard Grieg
(1843–1907) beauftragte er 1874 höchstpersönlich, dazu die Schauspielmusik zu
komponieren. Dieser konzentrierte sich auf
die lyrischen Teile des Stücks und schrieb
seine Musik zu diesen Genreszenen. Solveigs Lied ist zu einem echten Hit geworden,
ebenso wie Anitras exotischer Tanz, dessen
Schwung sich In der Halle des Bergkönigs
fast zur Ekstase steigert.
Der dänische Komponist Carl Nielsen
(1865–1931) überließ der Nachwelt ein

vielfältiges Lebenswerk. Er trug mit sechs
Symphonien zur Entwicklung dieser Gattung im 20. Jahrhundert bei. Aus Nielsens
Werkstatt kommen auch zwei Konzerte für
Bläser: 1926 schrieb er sein Flötenkonzert
und zwei Jahre später das Klarinettenkonzert, das aus vier zusammengefügten
Sätzen besteht und dessen klangliche Lösungen von experimenteller Art sind. Die
zwischen F und E schwankende Tonalität
spiegelt nach mancher Auffassung die
plötzlichen Stimmungsänderungen einer
bipolaren Persönlichkeit wider. Das Solo
spielt Csaba Klenyán, ein ausgezeichneter
Virtuose, der sowohl mit dem klassischen
als auch mit dem romantischen und zeitgenössischen Repertoire vertraut ist.
Jan Sibelius (1865–1957) hatte ein außergewöhnlich langes Leben, seine kom-

HARMONIE 5 - Donnerstag, 4. Februar 2021
Dirigent: KORNÉL THOMAS • Solist: CSABA KLENYÁN – Klarinette

positorische Tätigkeit beendete
er aber schon in den 1920er
Jahren. Er gilt als „der“ nationale Klassiker der Finnen. Vom
Stil her verkörpert seine Musik
eine besondere Mischung aus
Romantik und Moderne. Nach
dem Erfolg von Finlandia begann
er seine 2. Symphonie (1902) zu
schreiben. Damals hielt er sich in
Italien auf, welches Land auf Künstler traditionell inspirierend wirkte.
Die Symphonie trägt Zeichen der
russischen Romantik, was zweifellos dazu beiträgt, dass sie, obwohl
mit 45 Minuten Spielzeit die längste
Sibelius-Symphonie, eines der „publikumsfreundlichen“ Werke des Komponisten ist.
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SZIMFÓNIA 5
 Beethoven: VI. szimfónia „Pastorale”
 Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen  Debussy: A tenger
Mint arra a szakirodalom már
igen korán rámutatott, Beet
hoven szimfóniái párokba állíthatók: egy súlyos mondanivaló
megfogalmazása mellett szinte
párhuzamosan érlelődött egy
oldottabb hangvételű kompozíció. Ilyen különös párt alkot
az V. („Sors”) és VI. („Pastorale”)
szimfónia is, ráadásul ősbemutatójukra is ugyanazon az estén
került sor 1888-ban. A kompozíció
Beethoven természetrajongásának
talán minden másnál beszédesebb
dokumentuma. Előképei között figyelmet érdemel Haydn oratóriuma,
az Évszakok, melynek olykor naturalisztikus természetképein Beethoven
maga is előszeretettel tréfálkozott.
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Mogyeszt Muszorgszkij (1839–1881)
szimfonikus költeménye, az Egy éj a kopár
hegyen egy boszorkányszombat történéseit beszéli el. A kompozíció ötlete már
1858-tól foglalkoztatta a zeneszerzőt.
Elsőként egy zongoraváltozat készült el,
majd három zenekari verzió is napvilágot
látott. Közismertté vált alakját RimszkijKorszakov hangszerelte. A darab népszerűségét jelzi, hogy 1940-ben a Disney
Fantasia című animációs filmjében is
helyet kapott.
A 19–20. század fordulójának egyik legnagyobb hatású mestere Claude Debussy (1862–1918) volt. Nemcsak a francia
zeneszerzés fejlődésének irányát határozta meg hosszú évtizedekre kivételes
hangszerelési fantáziájával és újszerű

formaépítésével, hanem a magyar zeneművészetre, Bartók, Kodály és Lajtha
számára is fontos inspirációs forrásnak
bizonyult. Egyik legnépszerűbb zenekari műve A tenger, alcíme szerint Három
szimfonikus vázlat. A tételek címadásai
– Hajnaltól délig a tengeren; Hullámok
játéka; A tenger és a szél párbeszéde –
láthatóan az impresszionizmus jegyeit
viselik magukon. Szinte a tenger partján
érezhetjük magunkat a fellebbenő majd a
hirtelen fel- és tovatűnő dallamtöredékek,
a villódzó hangszerelés és a puhán körülölelő hangszínek keltette álmodozásban.

SZIMFÓNIA 5 • 2021. február 19., péntek
Vezényel: DOBSZAY PÉTER

SYMPHONIE 5
 Beethoven: Symphonie Nr. 6 “Pastorale”
 Mussorgsky: Eine Nacht auf dem kahlen Berg  Debussy: Das Meer
Die Musikliteratur erkannte schon sehr
früh, dass Beethovens Symphonien
Werkpaare bilden: Neben einer Komposition mit ernster Botschaft reifte
parallel eine von gelösterer Stimmung.
Die Symphonien Nr. 5 („Schicksal”) und
6 („Pastorale”) bilden ein solches Paar,
zudem fand 1888 auch ihre Premiere
am selben Abend statt. Aus der 6. ist
Beethovens Naturverbundenheit klar
herauszuhören. Zu den Vorläufern dieses Werkes gehört Haydns Oratorium
Die Jahreszeiten, über deren schroffe
Naturbildnisse auch Beethoven gerne
scherzte.
Modest Mussorgsky (1839–1881) beschreibt in seiner symphonischen Dichtung Eine Nacht auf dem kahlen Berge
einen Hexensabbat. Über ein derartiges

Werk dachte er schon seit 1858 nach.
Zunächst komponierte er eine Klavierfassung, worauf drei Orchesterversionen folgten. Die allgemein bekannte
Variante wurde von Rimsky-Korsakov
orchestriert. Es zeugt von der Popularität des Stücks, dass es 1940 auch im
Disney-Zeichentrickfilm Fantasia präsentiert wurde.
Einer der einflussreichsten Meister der
Jahrhundertwende war Claude Debussy
(1862–1918). Mit seiner außergewöhnlichen Fantasie bei der Instrumentation
und seiner neuartigen Formkonstruktion bestimmte er nicht nur die Entwicklungsrichtung der französischen
Musik für Jahrzehnte, sondern erwies
sich auch als wichtige Inspiration für

SYMPHONIE 5 • Freitag, 19. Februar 2021
Dirigent: PÉTER DOBSZAY

ungarische Komponisten wie Bartók, Kodály
oder Lajtha. Eines seiner
beliebtesten Orchesterwerke ist Das Meer (Untertitel: Drei symphonische
Skizzen für Orchester). Die
Satzbezeichnungen – Morgengrauen bis Mittag auf
dem Meer; Spiel der Wellen;
Dialog zwischen Wind und
Meer – drücken Impressionismus in Reinform aus. Durch
die Melodienfragmente, die
plötzlich ertönen und dann
verstummen, die flackernde
Orchestrierung und die sanften
Klangfarben fühlt man sich wie
im Traum am Meeresufer.
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HARMÓNIA 6
 Mozart: Serenata notturna  Mozart: V. A-dúr hegedűverseny
 Rahmanyinov: Szimfonikus táncok
1776-ban Wolfgang Amadeus
Mozart két könnyed, vonószenekarra írt szerenádot is komponált. Ezek közül az egyik Haffnerszerenádként vált ismertté, és
feltehetően a másik művet, a
Serenata notturnát is alkalmi
kompozícióként írta a zeneszerző.
A háromtételes szerenád könnyed
hangvétele, lekerekített frázisai a
klasszika hangzás- és hangulatvilágát közvetítik, miközben az apparátus
visszautal a barokk concertók hagyományára, amennyiben két kisebb
együttesre osztja a zenekart.
A sziporkázóan szellemes művet egy
fajsúlyosabb műfaj, a versenymű követi. Mozart elsősorban zongoraversenyei
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briliáns előadójaként nyűgözte le közönségét, ezeket a műveket jellemzően saját
használatra szánta. A hegedűversenyeket
nem saját hangszeres igényei szerint
formálta meg, de a zene szellemessége,
ötletgazdagsága, hangulatainak áradó
természetessége itt is hasonló személyességgel érinti meg közönségét. Az
1775-ben komponált A-dúr versenymű
rondó formájú fináléjának egzotikus epizódja miatt olykor a „török” melléknéven
utalnak rá. A nagyszabású nyitótételt a
Mozartra jellemző szívhez szóló líraisággal megírt lassú tétel követi, majd a finálé
főtémájaként kecses menüett oldja fel a
mű feszültségeit. Az est szólistája a Junior
Prima díjas Nyári László.

(1873–1943) 1940-ben írt Szimfonikus
táncai hangzanak el, melyet az Egyesült
Államokban letelepedett zeneszerző
Ormándy Jenőnek és a Philadelphia
Orchestrának ajánlott. A darab mintha
visszatekintene az életmű egészére, és
összegezné a zeneszerző stílusát. Az
orosz templomi zenékre hivatkozó, mégis
energikus nyitótétel után melankolikus
hangvételű keringő következik, amelynek
lemondó nosztalgiája talán az 1917 óta
emigrációban élő komponista honvágyának, Oroszország utáni vágyódásának ad
hangot. A zárótételben mély mondanivalót sejtet meg a Dies irae dallamának
felbukkanása.

A koncert zárásaként Szergej Rahmanyinov

HARMÓNIA 6 • 2021. március 4., csütörtök
Vezényel: VAJDA GERGELY • Közreműködik: NYÁRI LÁSZLÓ – hegedű

HARMONIE 6
 Mozart: Serenata notturna  Mozart: Violinkonzert Nr. 5 in A-Dur
 Rachmaninow: Symphonische Tänze
1776 komponierte Wolfgang Amadeus
Mozart unter anderem zwei unbeschwerte Serenaden für Streicher: Die bekannte
Haffner Serenade war für eine Hochzeit
bestimmt und auch die Serenata notturna
ist wohl auf einen konkreten Anlass zurückzuführen. Der fröhliche Farbton und die
abgerundeten Phrasen vermitteln Klangwelt und Stimmung der Klassik, während
hinsichtlich des Apparates die Traditionen
der barocken Concerti grüßen lassen: Das
Orchester wird in zwei kleinere Ensembles
unterteilt.
Die Leichtigkeit des sprühend geistreichen
Stückes weicht in der Folge der Schwere
eines Konzerts. Das seinerzeitige Publikum beeindruckte Mozart vorwiegend als
brillanter Pianist seiner Klavierkonzerte –

diese Werke schrieb er in der Regel „für den
Eigengebrauch“. Die Violinkonzerte gestaltete er zwar nicht nach seinen eigenen Instrumentalbedürfnissen, durch Ideenreichtum und Natürlichkeit der musikalischen
Stimmungen kommt er beim Publikum
aber ebenso persönlich an. Wegen der exotischen Episode im rondoförmigen Finale
wird das aus 1775 stammende Konzert zeitweise mit dem Adjektiv „türkisch“ ausgestattet. Auf den grandiosen Eröffnungssatz
folgt ein langsamer Satz von wahrlich herzergreifender Lyrik, bis ein graziles Menuett
als Hauptthema des Finales die Spannung
auflöst. Solist des Abends ist der JuniorPrima-Preisträger László Nyári.
Zum Schluss folgen die 1940 geschriebenen Symphonischen Tänze von Sergei

HARMONIE 6 • Donnerstag, 4. März 2021
Dirigent: GERGELY VAJDA • Solist: LÁSZLÓ NYÁRI – Violine

Rachmaninow (1873–1943), die
dem Komponisten Jenő Ormándy,
der sich in den USA niederließ, und
dem Philadelphia Orchestra gewidmet sind. In diesem Stück scheint
der Komponist sein gesamtes Lebenswerk revuepassieren zu lassen
und seinen Stil zusammenfassend
darzulegen. Auf den Eröffnungssatz,
der russische Kirchenmusik heraufbeschwört aber dennoch energisch ist,
folgt ein melancholisch anmutender
Walzer, dessen resignierte Wehmütigkeit womöglich die Sehnsucht des seit
1917 in Emigration lebenden Komponisten nach seiner Heimat ausdrückt.
Die im Schlusssatz erklingende Melodie
von Dies irae lässt einen tiefen Sinngehalt
erahnen.
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CSER ÁDÁM
KARMESTER
Soha nem hittem abban, hogy az első tíz perc alatt kell lehen- életre szóló muníciót és tapasztalatot jegerlő hatást gyakorolni a zenekari zenészekre és ez a hitem az lent. Mindig izgalommal tölt el egy új
műsor és egy új zenekar. Fontosnak
utóbbi tíz évben meggyőződéssé vált.
tartom az adott művek keletkezéséSzámomra mindig az adott mű a legfontosabb, aminek megszó- nek okait, belehelyezve a saját korába. Mániám a kotta pontos olvasása,
laltatásához komoly munka és feltétlen bizalom kell.
A bizalom talán a legfontosabb, mivel csak úgy lehet fenntar- minden előadói utasítás szándékának
tások nélkül közvetíteni, előadni a zeneműveket. Komolyabb megértésével! Kifejezetten fontosnak
értékelés után bátran állítom, hogy a zeneművészet nagyívben tartom a művek lélektani hátterét és azt
fogalmazott pillanatművészet egyben, ahol a másodperc tört gondolom, hogy ez az a princípium amit
része is fontos eleme a kitöltött idő minőségének. Ezt meg kell át kell adni.
szervezni!
A karmester bizonyos szempontból méTanulmányaim alatt kiemelt helyen szerepelt számomra a nyá- dium kell legyen, hogy a mű lelkét képri Bartók Szeminárium. Háromszor voltam karmesterkurzuson, viselje minden tudásával és eszközével
ahol alkalmam volt együtt dolgozni a Savaria Szimfonikus Zene- és ehhez gyakorlati, technikai feltételt
karral. Nagyszerű szakmai felkészültség, elképesztő teherbírás tudjon biztosítani a muzsikusok számára.
jellemzi az együttest. Minden alkalommal nehéz repertoár volt Nagyon várom a közös munkát tíz év elmúlés mindig maximális figyelmet és odaadást kaptam, ami egy tával Szombathelyen.
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ÁDÁM CSER
DIRIGENT
Ich glaubte nie daran, die Orchestermusiker als Dirigent schon in den ersten zehn Minuten stark beeindrucken zu müssen, und dieser mein Glaube hat sich in den
letzten zehn Jahren noch weiter verfestigt.
Bei mir steht immer das aktuell zu spielende Werk im Mittelpunkt, dessen entsprechende Darbietung viel Arbeit
kostet und bedingungsloses Vertrauen erfordert.
Vertrauen ist wohl der wichtigste Faktor, da es sonst nicht
möglich ist Musikstücke vorbehaltlos zu vermitteln und
aufzuführen. Nach ernsthaften Überlegungen wage ich zu
behaupten, dass Musik eine Kunst ist, die einerseits sehr groß
angelegt, anderseits aber schnell vergänglich ist, wo hinsichtlich der Qualität der damit ausgefüllten Zeit sogar ein Bruchteil
einer Sekunde von Bedeutung ist. Es bedarf vielen Anstrengungen, damit das funktioniert!
Während meines Studiums hatte das sommerliche Bartók-Seminar
für mich stets hohe Priorität. Dreimal nahm ich am Dirigentenkurs

teil, was mit einer Zusammenarbeit mit den Savaria Symphonikern
verbunden war. Das Orchester zeichnet sich durch hohe Professionalität und erstaunliche Belastbarkeit aus. Jedes Mal war das Repertoire
herausfordernd, dank der großen Aufmerksamkeit und Hingabe der
Musiker konnten wir es aber immer bewältigen. Daraus schöpfte ich
Munition und Erfahrung für meine ganze spätere Laufbahn.
Ein neues Programm oder Orchester wirkt auf mich stets anregend.
Ich lege großen Wert darauf, die Gründe für die Entstehung der Musikwerke im Kontext ihrer Zeit zu kennen und bin sehr streng, was das
akribische Lesen der Noten angeht, und zwar in Anbetracht der kompositorischen Absichten hinter den Anweisungen für die Interpreten.
Der psychologische Hintergrund der Werke ist mir ausgesprochen
wichtig; dies ist wohl die Substanz, welche zu vermitteln die Aufgabe bildet. In mancher Hinsicht muss ein Dirigent Medium sein, um
die Seele des Stückes mit all seinem Können und seinem ganzen
Instrumentarium zu vertreten, während den Musikern die praktischtechnische Grundlage zur Umsetzung zu liefern ist.
Nach zehn Jahren freue ich mich sehr auf Szombathely.
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SZIMFÓNIA 6
 Smetana: Cseh erdőkön és mezőkön
 Wieniawski: d-moll hegedűverseny  Dvořák: VII. szimfónia
Cseh és lengyel romantikus alkotások
hangzanak el a Szimfónia bérlet 6. koncertjén.
Bedřich Smetana (1824–
1884) talán legnépszerűbb kompozíciója
a Moldva, mely a zeneszerző 1879-ben
keletkezett Hazám című ciklusának második darabja. Ezúttal a sorozat kevésbé ismert, de nem kevésbé izgalmas negyedik
darabja csendül fel, mely a Cseh erdőkön
és mezőkön címet viseli. A műben a cseh
táj fenséges hangulatának megéneklése
mellett a falusi mulatságok vidámságát is
megörökítette az ekkoriban már teljesen
süketséggel élő zeneszerző.
A 2016-os Virtuózokból közismertté vált
ifjú hegedűművész, Kelemen Gáspár
ugyan még alig múlt tíz éves, mégis
számos hazai és nemzetközi elismerést
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tudhat magáénak. 2015-ben a Szicíliában
megrendezett Gianluca Campochiaro
Nemzetközi Zenei Versenyen nyert első
helyezést, 2019-ben a XVI. Országos
Koncz János Hegedűverseny nagydíját
kapta meg. Lehengerlő muzikalitását
és briliáns virtuozitását ezúttal Henryk
Wieniawski (1835–1880) ízig-vérig romantikus d-moll hegedűversenyében
csodálhatja meg a közönség.
A koncert lezárásaként Antonín Dvořák
VII. szimfóniája Smetana művéhez hasonlóan a cseh lélek hangjait szólaltatja
meg. 1884-ben Dvořákot a Londoni Filharmóniai Társaság választotta tiszteletbeli tagjává, ennek apropóján fogalmazódott meg a komponistában egy újabb
szimfónia terve. Nem sokkal később egy

SZIMFÓNIA 6 • 2021. március 12., péntek
Vezényel: CSER ÁDÁM • Közreműködik: KELEMEN GÁSPÁR – hegedű

vasúti pályaudvaron,
Pestről
hazaérkező
cseh muzsikusok ihlették a szimfónia első témáját, melyet ekkor már
a korabeli cseh politikai
törekvések zenei kifejezéseként kívánt megalkotni
a zeneszerző. Minden bizonnyal ez a mély személyesség és a belőle fakadó
ihletettség is hozzájárult ahhoz, hogy a négytételes művet a zenetörténészek Dvořák
legjobb alkotási között tartják
számon.

SYMPHONIE 6
 Smetana: Aus Böhmens Hain und Flur
 Wieniawski: Violinkonzert in d-Moll  Dvořák: Symphonie Nr. 7
Beim sechsten Konzert des
Symphonie-Abos stehen romantische Werke tschechischer und polnischer Komponisten auf dem Programm.
Die wahrscheinlich beliebteste
Komposition von Bedřich Smetana (1824–1884) ist Die Moldau, das zweite Stück aus seinem
1879 geschriebenen symphonischen Zyklus Mein Vaterland.
Dieses Mal kommt das weniger
bekannte, aber nicht minder interessante vierte Stück der Serie
– Aus Böhmens Hain und Flur – zur
Aufführung. Neben der Bewunderung für die majestätische Atmosphäre der tschechischen Landschaft verewigte der zu dieser Zeit

bereits vollkommen ertaubte Komponist
auch die Fröhlichkeit der Dorffeste.
Obwohl der junge Violinist Gáspár
Kelemen, der 2016 durch die KlassikTalentshow Die Virtuosen bekannt wurde, kaum älter als zehn Jahre ist, hat er
schon zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen eingeheimst.
2015 gewann er den ersten Platz beim
Internationalen Musikwettbewerb Gianluca Campochiaro in Sizilien und 2019
bekam er den Großen Preis des 16.
Nationalen Violinwettbewerbs János
Koncz. Nun kann unser Publikum seine
überwältigende Musikalität und brillante Virtuosität beim Spielen von Henryk
Wieniawskis (1835–1880) Violinkonzert
in d-Moll – Romantik pur – bewundern.

Zum Abschluss bekommen wir über Antonín Dvořáks 7. Symphonie einen weiteren Einblick in die tschechische Seele.
1884 wurde Dvořák zum Ehrenmitglied
der London Philharmonic Society gewählt, welcher Anlass ihn auf den Gedanken einer neuen Symphonie brachte.
Kurz darauf inspirierten tschechische
Musiker an einem Bahnhof, die aus Pest
heimkehrten, das erste Thema der Symphonie, die der Komponist dann aber als
musikalischen Ausdruck der damaligen
tschechischen politischen Bestrebungen
schrieb. Es ist sicherlich seiner tiefen persönlichen Motivation und der daraus resultierenden Beflügeltheit zu verdanken,
dass der Viersätzer von den Musikhistorikern als eines der besten Werke Dvořáks
geführt wird.

SYMPHONIE 6 • Freitag, 12. März 2021
Dirigent: ÁDÁM CSER • Solist: GÁSPÁR KELEMEN – Violine
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HARMÓNIA 7

SZIMFÓNIA 7

 Puccini: Pillangókisasszony
A japán kultúra a 19. század második felében nagy népszerűségre tett szert az
európai művészet köreiben. A számos,
misztikusnak tűnő tradíciója, az európai
szemlélet számára szokatlan társadalmi
berendezkedése írók és zeneszerzők fantáziáját egyaránt megmozgatta.
1900-as londoni tartózkodása idején
Giacomo Puccini megtekintette David
Belasco Madama Butterfly című egyfelvonásos színművének előadását. A darabot olyannyira szívbemarkolónak találta,
hogy rögvest megkérte kiadóját, Ricordit
az elkészítendő librettó jogi vonzatainak
rendezésére. 1901 elején meg is kezdődhetett a munka, melyet Puccini kedvenc
librettistáival, Luigi Illicával és Giuseppe
Giacosával végezhetett. Szenvedélyesen
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zajlott a munka, amit mi sem bizonyít
jobban, mint hogy Illica el is utazott
Nagasakiba a helyszínen gazdagítva tapasztalatait a japán kultúráról, Puccini
pedig a japán zenét tanulmányozta hasonló elhivatottsággal. Az opera első
előadása azonban mindezek ellenére
csúfos kudarcba fulladt. A lényegesen átdolgozott verzió bresciai előadása volt az,
mely 1904. május 28-án elhozta a megérdemelt és máig tartó sikert az alkotóknak.
Az opera szívszorító történetében két,
egymástól fényévnyi messzeségben
elhelyezkedő kultúra szimbolizálja az
ártatlanságot és az érzéketlenséget; a
feltétel nélküli bizalom és az önző léhaság tragikus találkozását jelenítik meg.
Mindezt persze korántsem didaktikus

tanmeseként formálták meg
a Madama Butterfly alkotói. A morális korlátokat
nem ismerő, a japán
lányt játékfeleségként
használó
dúsgazdag
Pinkerton és az amerikai tisztben a végsőkig
megbízó és hozzá haláláig
hűséges Cso-cso-szán nyomasztó történetének fojtogató atmoszféráját a lélekemelő melódiák, a Puccinire
jellemző árnyalt, lágy zenekari
színek elvonatkoztatják a valóságtól és a művészet katartikus
régióiba emelik.

HARMÓNIA 7 | SZIMFÓNIA 7 • 2021. március 27. szombat | AGORA – MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTHÁZ
Vezényel: KOVÁCS JÁNOS 
A kép a Bohémélet előadásán készült, 2019-ben.

HARMONIE 7

SYMPHONIE 7
 Puccini: Madama Butterfly

Die japanische Kultur erlangte in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts in europäischen Kunstkreisen äußerste
Popularität. Die vielen scheinbar mystischen Traditionen,
die aus europäischer Perspektive ungewöhnliche Gesellschaftsstruktur haben die Fantasie sowohl von Schriftstellern als
auch von Komponisten bewegt.
Während seines Aufenthalts in
London im Jahr 1900 sah sich
Giacomo Puccini die Aufführung
von David Belascos Einakter Madama Butterfly an. Er fand das
Stück so herzergreifend, dass er
seinen Verleger Ricordi sofort bat,

die Rechtsfragen in Verbindung mit dem
zukünftigen Libretto abzuklären. Die
Arbeiten liefen dann Anfang 1901 mit
Puccinis Lieblingslibrettisten Luigi Illica
und Giuseppe Giacosa auch tatsächlich
an. Die Arbeit war von Leidenschaft geprägt: Illica reiste sogar nach Nagasaki,
um vor Ort Erfahrungen über die japanische Kultur zu sammeln; gleichzeitig
studierte Puccini die japanische Musik
mit ähnlichem Elan. Die Uraufführung
der Oper wurde trotz allem ein Fiasko.
Erst die Aufführung der wesentlich überarbeiteten Version am 28. Mai 1904 in
Brescia brachte den wohl verdienten und
bis heute anhaltenden Erfolg.
In der bewegenden Geschichte symbolisieren zwei Kulturen, die unterschied-

licher nicht sein könnten, Unschuld
und Gefühlskälte: Das Publikum erlebt
die tragische Begegnung von bedingungslosem Vertrauen und egoistischer
Unbekümmertheit. All dies wurde aber
natürlich nicht als eine Art didaktische
Fabel konstruiert. Die erhabenen Melodien, die für Puccini typischen sanften
und nuancierten Klangfarben transformieren die bedrückende Atmosphäre
der traurigen Geschichte vom steinreichen, skrupellosen Pinkerton, der das
japanische Mädchen Cio-Cio-San – das
dem amerikanischen Offizier bis zuletzt
vertraut und ihm bis zum Tod treu bleibt
– als Ehefrau-zum-Vergnügen benutzt,
aus der Realität in die kathartischen Regionen der Kunst.

HARMONIE 7 | SYMPHONIE 7 • Samstag, 27. März 2021 | KULTUR- UND SPORTZENTRUM AGORA
Foto von der Aufführung von La Bohéme im Jahr 2019.
Dirigent: JÁNOS KOVÁCS
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HARMÓNIA 8
 Verdi: Requiem
Az elsősorban operakomponistaként
ismertté vált Giuseppe Verdi (1813–
1901) gyászmiséjében, a Requiemben
sem tagadja meg kivételes drámai érzékét és operai stílusát. A szöveg megzenésítésére a komponistát több tragikus esemény együttállása késztette.
1868-ban elhunyt az általa oly nagyra
becsült Rossini, 1873-ban pedig az író
Alessandro Manzoni, a Risorgimento
egyik vezéralakjának halála kavarta
föl – Verdi úgy érezte, hogy menthetetlenül lezárult az itáliai művészet egy
nagy korszaka.
Mindezek az élmények tükröződnek a
gyászmisében, melynek első előadására 1874. május 22-én, Milánóban
került sor.
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A Requiemet Verdi a kezdetektől koncertelőadásra szánta. Ez már a szokatlanul nagyszámú apparátusból is
kitűnik, melynek okán a mű akusztikai
szempontból templomi használatra
nemigen lenne alkalmas. A hangszerelésen túl ugyanez a törekvés mutatkozik meg a darab felépítésének
szabadságán, aminek kialakításában
érezhetően nem kötötte a szerző kezét
a liturgikus funkciók szem előtt tartása.
Egy ilyen szokatlan, kizárólag a zenei
kifejezés kedvéért alkalmazott fordulat
például a „Dies irae” szövegkezdetű
szakasz megismétlése a kóruson a
„liber scriptus” mezzoszoprán szólója
után. A Confutatis lezárásaként szintén
feltűnik a „Dies irae” zenei anyaga, sőt a
teljes kompozíciót záró Libera me tétel

HARMÓNIA 8 • 2021. április 1., csütörtök
Vezényel: DOBSZAY PÉTER

középső szakaszában is visszaidézi Verdi ezt a dallamot.
Általában tehát nem a szigorúan kötött miseszöveget követi, hanem szubjektív tragédiaélményt fest le
a liturgikus szöveg ürügyén.
Mise és opera átjárhatóságát
szemléletesen példázza a
Lacrimosa tétel kezdete, melyben Verdi egy korábban a Don
Carloshoz felvázolt, ám a végleges változatból kihagyott duett
zenei anyagát használta fel.

HARMONIE 8
 Verdi: Requiem
Giuseppe Verdi (1813–
1901), den wir in erster Linie
als Opernkomponist kennen,
bleibt seinem außergewöhnlichen Gefühl für Drama und
seinem opernartigen Stil auch
in seiner Trauermesse, Requiem, treu. Es war eine Kombination tragischer Ereignisse, die den
Komponisten zur Orchestrierung
des Textes bewegte: Im Jahr 1868
verstarb der von ihm hochverehrte
Rossini, während ihn 1873 der Tod
des Schriftstellers Alessandro Manzoni, einer der führenden Persönlichkeiten des Risorgimento, traf. Verdi
hatte das Gefühl, dass eine große
Ära der italienischen Kunst unwiederbringlich zu Ende ging.

All diese Erfahrungen spiegeln sich in der
Trauermesse wider, die am 22. Mai 1874 in
Mailand uraufgeführt wurde.
Das Requiem sah Verdi von Anfang an zur
konzertanten Aufführung vor. Dies zeigt
sich bereits am ungewöhnlich großen Orchesterapparat, weswegen das Werk rein
akustisch für den kirchlichen Gebrauch
kaum geeignet wäre. Neben der Instrumentierung wird sein Bestreben auch in
der ungebundenen Struktur des Opus,
die sich nicht an den festen Rahmen der
Liturgie festmacht, greifbar. Eine solche
ungewöhnliche Wendung, die ausschließlich dem musikalischen Ausdruck dient, ist
z.B. die Wiederholung des Abschnitts „Dies
irae“ nach dem Mezzosopran-Solo „Liber
scriptus“, durch den Chor. Das musikali-

sche Material von „Dies irae“ kommt auch
als Abschluss von Confutatis zum Tragen,
und Verdi ruft diese Melodie schließlich
sogar im mittleren Teil von Libera me in Erinnerung. Er folgt also grundsätzlich nicht
dem orthodoxen Messetext, sondern stellt
unter dem Deckmantel des liturgischen
Textes sein tragisches subjektives Erleben
dar. Wie verschwommen die Grenzen von
Messe und Oper bei ihm sind, kommt zu
Beginn des Lacrimosa-Satzes klar zum
Ausdruck, indem Verdi das musikalische
Material eines Duetts verwendet, das er zuvor für die Oper Don Carlos skizzierte, aber
letztlich dann doch nicht einsetzte.

HARMONIE 8 • Donnerstag, 1. April 2021
Dirigent: PÉTER DOBSZAY
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HARMÓNIA
HARMÓNIA
1. 9

SZIMFÓNIA 8

 Csajkovszkij: Francesca da Rimini
 Borogyin: Poloveci táncok  Sosztakovics: V. szimfónia
Az orosz zenetörténet két
korszaka, a romantika és
a modernséggel különös
viszonyt kialakítani kényszerült szovjet zene kerül
egymás mellé a mai estén.
Dmitrij Sosztakovics (1906–
1975) stílusának egyik leginkább meghatározó kérdése,
nevezetesen a szovjet zenei
direktívához való ambivalens
viszonya máig izgalmas történeti kutatások alapját képezi.
V. szimfóniáját a komponista
igen nehéz élethelyzetben alkotta meg. 1936-ban a Pravda
napilap intézett nem titkolt politikai támadást a Kisvárosi Lady
Macbeth című opera bemutatója
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kapcsán Sosztakovics ellen. A komponista
erre, mintegy válaszként, tartva az esetleges – sajnos nagyon is valószínű – megtorlástól, megírta 5. szimfóniáját. A mű 1937.
november 21-én leningrádi bemutatója
alkalmával hatalmas sikert aratott.
A négytételes kompozíciót nyitó induló
és a második tételként szereplő scherzo
egyaránt Mahler szimfóniáinak sokrétű
jelentéstartalmát idézik fel. A rézfúvósok
nélkül megírt harmadik tételben mintha
sirató csendülne fel – egyes források tudni
vélik, hogy a tételt Sosztakovics a sztálini
diktatúra áldozatául esett Tuhacsevszkij
marsall emlékére írta meg. A zárótételben
Sosztakovics egy korábbi dalát, a Puskin
szövegére írt „Újjászületés”-t idézi föl. De
miként született újjá a szimfónia szerzője?

A direktíva szolgálatába állt vagy ennél
mélyebb jelentést sejthetünk a nagyhangú
felszín alatt?
Pjotr Iljics Csajkovszkij 1876-ban Dante
nyomán komponált Francesca da Rimini
című szimfonikus fantáziájának jelentéstartalma sokkal kevésbé enigmatikus: a
zeneszerző a pokol második körében, örök
vihar forgószelében sodródó hősnőjének
sorsát fogalmazza meg a liszti szimfonikus
költemény nyomdokain haladva. A realitás
és az irodalom tragédiái által inspirált kompozíciók között Alekszandr Borogyin Igor
herceg című operájának slágerdarabja, a
Poloveci táncok igazi felüdülésként hat.

HARMÓNIA 9 • 2021. április 15., csütörtök | SZIMFÓNIA 8 • 2021. április 16., péntek
Vezényel: CSER ÁDÁM

HARMONIE 9

SYMPHONIE 8

 Tschaikowski: Francesca da Rimini
 Borodin: Polowetzer Tänze  Schostakowitsch: Symphonie Nr. 5
An diesem Abend werden zwei Epochen der
russischen Musikgeschichte, die Romantik
und die Musik der Sowjetzeit (die zur Moderne gezwungenermaßen eine eigentümliche Beziehung hatte), gegenübergestellt.
Eine der maßgeblichsten Fragen zum Stil
von Dmitri Schostakowitsch (1906–1975),
nämlich seine ambivalente Beziehung zu
den sowjetischen Musikvorgaben, liefert
nach wie vor Anlass für spannende historische Forschungen. Seine 5. Symphonie
schrieb er in einer äußerst schwierigen Lebenslage. Nach der Uraufführung der Oper
Die Lady Macbeth von Mzensk 1936 war er
dem offenen politischen Angriff der Tageszeitung Pravda ausgesetzt. Aus Angst vor
möglichen Vergeltungsmaßnahmen, mit
denen leider mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu rechnen war, komponierte er dann seine

5. Symphonie. Die Prämiere in Leningrad
am 21. November 1937 war ein riesen Erfolg. Sowohl der erste als auch der zweite
Satz (Scherzo) des Viersätzers erinnern an
den vielschichtigen Sinngehalt von Mahlers Symphonien.
Der dritte Satz – es spielen keine Blechbläser
– mutet wie ein Trauerlied an. Einzelne Quellen verweisen darauf, dass Schostakowitsch
diesen Satz zum Gedenken an Marschall
Tuchatschewski schrieb, der zum Opfer der
stalinistischen Diktatur wurde. Im Schlusssatz greift er sein früheres, auf Puschkins
Text basierendes Lied „Neugeburt” auf. Wie
aber wurde der Komponist wiedergeboren?
Befolgte er die musikalische Direktive oder
verbirgt sich unter der lautstarken Oberfläche eine tiefere Bedeutung?

Der Sinngehalt von Pjotr Iljitsch
Tschaikowskis symphonischer
Fantasie Francesca da Rimini,
die er 1876 nach Dante komponierte, ist viel weniger rätselhaft: In Fortführung der symphonischen Dichtungstradition
Liszt’scher Manier erleben wir das
Schicksal der Heldin, die im zweiten Höllenkreis vom Sturmwind
umhergejagt wird.
Unter den Kompositionen, die von
den Tragödien des realen Lebens und
der Literatur inspiriert wurden, wirken die Polowetzer Tänze, die als „der
Hit“ aus Alexander Borodins Oper Prinz
Igor gelten, als wahre Erfrischung.

HARMONIE 9 • Donnerstag, 15. April 2021 | SYMPHONIE 8 • Freitag, 16. April 2021
Dirigent: ÁDÁM CSER

43

SZIMFÓNIA 9
 Copland: El Salón México  Ravel: G-dúr zongoraverseny
 Ravel: Spanyol rapszódia  Csajkovszkij-Ellington: Diótörő-szvit
Vérpezsdítő ritmusok kerülnek a középpontba a Szimfónia bérlet utolsó előtti
koncertjén, miközben az Újvilág és Európa zenei hagyományai kerülnek egymással dialektikus viszonyba. A műsort Amerika zenéjének két izgalmas képviselője
keretezi. Elsőként Aaron Copland (1900–
1990) egytételes szimfonikus kompozíciója, az 1936-ben befejezett El Salón
México hangzik el. Copland az 1930-as
években többször járt Mexikóban, a darab címe is Mexico City ismert szórakozóhelyére utal. Copland önéletrajza szerint
ezen a helyen három terem működött:
egy a felsőbb osztálybelieknek, egy a
munkásoknak, egy a mezítlábas parasztoknak. A zene szinte érzékelhetővé teszi,
ahogyan egyik teremből a másikba lépünk, váltogatva a zenei stílusok között.
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Csajkovszkij méltán népszerű Diótörő
szvitje ezúttal Duke Ellington (1899–
1974) izgalmas jazz-adaptációjában
(1960) hangzik el. A jól ismert melódiák
egészen új arcukat mutatják meg a jazzes
hangszínek és ritmusok fátyla alatt.
Maurice Ravel 1908-ban komponált Spanyol rapszódiája a zeneszerző első nagyobb szabású zenekari műve. Ezekben
az években több spanyol témájú alkotás
került ki a műhelyéből, mint például A
pásztoróra (L’heure espagnole). A darab
első tétele Prélude à la nuit, az éjszaka
hangjainak izgalmas neszezését fogalmazza meg. A második és a harmadik tétel
tánc, Malagueña illetve Habanera. A finálé
emelkedett, C-dúr zene, mely az ünnep
(Feria) hangulatát foglalja hangokba.

Az 1931-ben írt G-dúr zongoraversenyről maga Ravel
nyilatkozta, hogy „vidám
és csillogó, anélkül, hogy
mélységre vagy drámai
hatásra törekednék”. A pezsgő, villódzó hangszínekben
tobzódó nyitó- és zárótétel
valóban gondtalan, szinte már
felszínes jókedvet sugároz, a
versenymű második tétele azonban, a szólózongora megindító
monológjával, majd a lágyan bekapcsolódó zenekari hangszerekkel a lélek legmélyebb rejtelmeibe
vezet el. A mű szólistája a kiváló zongoraművész, Palojtay János lesz.

SZIMFÓNIA 9 • 2021. május 7., péntek
Vezényel: VAJDA GERGELY • Közreműködik: PALOJTAY JÁNOS – zongora

SYMPHONIE 9
 Copland: El Salón México  Ravel: Klavierkonzert in G-Dur
 Ravel: Spanische Rhapsodie  Tschaikowski-Ellington: Nussknacker-Suite
Im vorletzten Konzerts des
Symphonie-Abos dreht sich
alles um belebende Rhythmen, während die musikalischen Traditionen der Neuen
Welt und Europas in eine
dialektische Beziehung zueinander treten. Das Programm
wird von zwei großartigen Vertretern der amerikanischen Musik eingerahmt. Zunächst ertönt
die symphonische Komposition
in einem Satz aus 1936 von Aaron
Coplands (1900–1990), El Salón
México. Copland hielt sich in den
1930er Jahren mehrfach in Mexico
auf, und auch der Titel des Stücks
verweist auf ein bekanntes Tanzlokal
in Mexiko-City. In der Autobiographie

Coplands ist zu lesen, dass es in diesem Lokal
drei Säle gab: einen für die Oberschicht, einen
für die Arbeiter und einen für die Barfußbauern. Der Wechsel zwischen den Räumen ist
musikalisch nachvollziehbar, da sich der Stil
der Musik entsprechend verändert.
Tschaikowskis zu Recht beliebte NussknackerSuite wird diesmal in Duke Ellingtons (1899–
1974) aufregender Jazz-Adaption (1960)
aufgeführt. Die bekannten Melodien zeigen
unter dem Schleier jazziger Klangfarben und
Rhythmen ein ganz neues Gesicht.
Die 1908 komponierte Spanische Rhapsodie von Maurice Ravel ist das erste größere
Orchesterwerk des Komponisten. In diesen
Jahren kamen aus seiner Werkstatt mehrere
Stücke mit spanischem Thema, wie auch Die
spanische Stunde (L’heure espagnole). Der
erste Satz, Prélude à la Nuit, liefert eine aufre-

gende Mischung nächtlicher Geräusche. Der
zweite und dritte Satz ist jeweils ein Tanz: Malagueña und Habanera, das Finale erhabene
Musik in C-Dur, die die Atmosphäre des Festes
(Feria) vertont.
Sein 1931 geschriebenes Klavierkonzert in
G-Dur bewertete Ravel selbst als „fröhlich und
schillernd, ohne nach Tiefgründigkeit oder
Drama zu streben“. Der erste und der letzte
Satz voller sprudelnder und flackernder Klangfarben strahlen eine wirklich unbeschwerte,
fast schon oberflächlich gute Laune aus, während der zweite Satz mit seinem bewegenden
Monolog für Soloklavier und den sich dann
sanft dazugesellenden Orchesterinstrumenten in die Tiefe der Seele untertaucht. Als
Solist wirkt der hervorragende Pianist János
Palojtay mit.

SYMPHONIE 9 • Freitag, 7. Mai 2021
Dirigent: GERGELY VAJDA • Solist: JÁNOS PALOJTAY – Klavier
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HARMÓNIA 10

SZIMFÓNIA 10

 Bartók: Két kép  Debussy: Nocturnes
 Brahms: I. szimfónia
Bartók Béla 1910-ben komponált Két
képe, a Virágzás és A falu tánca a természet
képét és az emberek mulatozását ábrázolja
izgalmas eszközökkel. A kompozíció hangzásvilága sokatmondóan tükrözi a Bartók
által megismert Debussy-művekből nyert
inspirációt. A zenekar mérete nagyobb a
megszokottnál, a fúvósokat párban alkalmazza a zeneszerző, trombitából pedig
ötöt használ. Az első tétel pentatóniája és
ostinatói idézik föl a leginkább Debussy
zenéjének megoldásait. Bár a második tételben is felbukkan az egész hangú skála,
hangulata mégis ellentétben áll az előzővel, ugyanis itt már hangsúlyos szerephez
jut a magyar népi dallamvilág is.
Debussy számos műve címadásában
is a vizuális művészetek hatását viseli
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magán, ilyen például az Arabesques, az
Images vagy az Estampes és ebbe a csoportba tartozik az 1901-ben komponált
Nocturnes is. Három tétele (Felhők, Ünnepek, Szirének) közül Debussy életében
több alkalommal csak az első kettőt adták
elő. Ennek egyik oka az apparátus, mivel a
záródarabban a zenekarhoz nőikar társul,
szöveg nélküli énekével belesimulva a zenekari hangzásba.
A hangverseny zárószáma az olykor Beet
hoven Tizedikjeként emlegetett kompozíció, Johannes Brahms (1833–1897) I.
szimfóniája lesz. A négytételes művet
Brahms 1876-ban fejezte be, de terve már
egy évtizeddel korábban is foglalkoztatta a
zeneszerzőt – nem kis mértékben Beethoven szimfonikus örökségének nyomasztó

árnyéka játszott közre a nehéz
és elhúzódó kompozíciós folyamatban. Ez az örökség több
ponton is tetten érhető: ilyen
például a c-mollból C-dúr felé
tartó zenei folyamat, melynek
dramaturgiája Beethoven V.
szimfóniájából lehet ismerős.
Ugyancsak Beethovent idézik meg
a nyitó- és zárótétel lassú bevezetői. A finálé egyik dallama feltűnően hasonlít az Örömódára – Brahms
maga is nyíltan vállalta az allúzió
tényét. A tétel mintha ugyanarról
beszélne, mint Beethoven IX. szimfóniájának zárótétele, ám míg ott az
énekhang is megszólalt, Brahms csak
hangszeresen fogalmazza újra mondanivalóját.

HARMÓNIA 10 • 2021. június 3., csütörtök | SZIMFÓNIA 10 • 2021. június 4., péntek
Vezényel: KOVÁCS JÁNOS

HARMONIE 10

SYMPHONIE 10

 Bartók: Zwei Bilder  Debussy: Trois Nocturnes
 Brahms: Symphonie Nr. 1
Béla Bartóks Zwei Bilder aus
1910 – In voller Blüte und
Dorftanz – bilden die Natur
und das Vergnügen der Leute
mit aufregenden Mitteln ab.
Die Klangwelt der Komposition spiegelt die Inspiration,
die Bartók aus Debussy-Werken
gewann, bedeutungsvoll wider.
Die Orchesterbesetzung ist größer als gewöhnlich, die Bläser
werden paarweise eingesetzt und
fünf Trompeten verwendet. Es sind
die Pentatonik und die Ostinati des
ersten Satzes, die am stärksten an
Debussys musikalische Lösungen
erinnern. Obwohl die Ganztonleiter
schon im zweiten Satz erscheint, steht
dessen Stimmung im Gegensatz zum

vorigen Satz, da hier auch die Melodienwelt
der ungarischen Volksmusik eine wichtige
Rolle spielt. Viele Werke Debussys zeigen
schon im Titel den Einfluss visueller Kunst,
wie z.B. Arabesques, Images oder Estampes. Auch das 1901 komponierte Stück
Trois Nocturnes gehört zu dieser Gruppe.
Von ihren drei Sätzen (Wolken, Feiern, Sirenen) wurden zu Debussys Lebzeiten nur
die ersten beiden mehrfach aufgeführt.
Dies hängt teilweise mit dem Apparat zusammen, im Schlussstück ist nämlich ein
Frauenchor nötig, der sich mit textlosem
Gesang in den Orchesterklang einfügt. Zum
Abschluss des Konzertes folgt die 1. Symphonie von Johannes Brahms (1833–1897),
die manchmal als Beethovens 10. bezeichnet wird. Das Werk mit vier Sätzen vollendete Brahms 1876, er plante es aber schon

ein Jahrzehnt zuvor – im schwierigen und
langwierigen Kompositionsprozess spielte
der bedrückende Schatten von Beethovens
symphonischem Erbe eine nicht geringe
Rolle. Dieses Erbe wird an mehreren Stellen
greifbar, wie auch im musikalischen Prozess
von c-Moll nach C-Dur, dessen Dramaturgie
Beethovens 5. Symphonie nahekommt.
Beethovens Geist wird auch durch die langsamen Einführungen des Eröffnungs- und
des Schlusssatzes wachgerufen. Eine der
Melodien des Finales ist „Freude schöner
Götterfunken“ auffallend ähnlich – Brahms
selbst bekannte sich offen zu dieser Allusion. Dieser Satz scheint das Gleiche vermitteln zu wollen, wie der letzte Satz von
Beethovens 9. Während dort aber auch die
menschliche Stimme ins Spiel kommt, bedient sich Brahms nur der Instrumente.

HARMONIE 10 • Donnerstag, 3. Juni 2021 | SYMPHONIE 10 • Freitag, 4. Juni 2021
Dirigent: JÁNOS KOVÁCS
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RÁADÁS KONCERT
 Weber: Oberon nyitány  Schumann: a-moll csellóverseny
 Mendelssohn: IV. A- dúr „olasz” szimfónia
Carl Maria von Weber (1786–
1826) kiemelkedően fontos
szerepet játszott a romantikus
német opera fejlődésének
történetében. Oberon című
operája 1826 tavaszán megfeszített tempóban készült, és
alighanem ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a kirobbanó sikert arató ősbemutatót követően
nem sokkal a zeneszerző elhunyt.
A nyitányban a tündérmesei
szüzsét ízléses, fantáziadús zenekarkezeléssel foglalta hangokba,
helyenként már-már Mendelssohn
felé mutatva tovább.
Ha a par excellence romantikus
zenész alakját keresnénk a zenetör-
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ténetben, választásunk nem ok nélkül eshetne Robert Schumannra (1810–1856).
1850-ben befejezett a-moll csellóversenye (op. 129) mindössze néhány hetes intenzív munka eredményeképpen készült
el. Keletkezése mögött nem egy meghatározott előadóművészt, hanem csupán
Schumann-nak a hangszer iránti szeretetét gyaníthatjuk. A versenymű rögös utat
járt be addig, míg a csellisták repertoárdarabjai közé került – a zeneszerző elsősorban a költői kifejezés gazdagságára
törekedett, az öncélú hangszeres brillírozástól szinte tüntetőleg tartózkodott.
A darabot nyitó három fafúvósakkord ismét Mendelssohn zenéjét, a Szentivánéji
álom nyitányának fúvósállásait idézi fel.
Az est zárásaként Felix Mendelssohn
(1809–1847) méltán közismert „Olasz”-

szimfóniája csendül föl. Mendelssohn
korának egyik legsokoldalúbb és legszélesebb látókörrel rendelkező muzsikusa volt – rajzai épp olyan lenyűgöző
tehetséget árulnak el, mint zeneművei,
műfordításai pedig irodalmi érdeklődésének szolgáltatják ékes bizonyítékát.
Negyedik szimfóniája az 1830-as itáliai
utazás emlékeit őrzi. Nyitótétele az itáliai levegő frissességét árasztja, második
tételében zarándokok menetét varázsolja elénk a muzsika. A goethei inspirációt
sejtető menüett után a finálé két hamisítatlan olasz tánc, a római saltarello és a
nápolyi tarantella izgalmas egybefonásával csendíti ki a szimfóniát.

RÁADÁS KONCERT BÉRLETES KÖZÖNSÉGÜNKNEK • 2021. június 11., péntek
Vezényel: JURIJ JANKO • Közreműködik: MEEHAE RYO – cselló

BONUSKONZERT
 Weber: Oberon – Ouvertüre  Schumann: Cellokonzert in a-Moll
 Mendelssohn: Symphonie Nr. 4 in A-Dur „Italienische”
Carl Maria von Weber (1786–1826) spielte
eine herausragende Rolle in der Entwicklungsgeschichte der romantischen deutschen Oper. Seine Oper Oberon komponierte er im Frühjahr 1826 unter großem
Zeitdruck. Dieser Umstand könnte dazu
beigetragen haben, dass er bald nach dem
grandiosen Erfolg der Uraufführung verstarb. In der Ouvertüre vertonte er das Sujet des Feenmärchens nebst stilvollem und
einfallsreichem Einsatz des Orchesters und
liefert stellenweise einen Vorgeschmack
auf Mendelssohn.
Die Suche nach dem romantischen Musiker
schlechthin würde uns nicht ohne Grund
zu Robert Schumann (1810–1856) führen.
Sein 1850 vollendetes Cellokonzert in aMoll (op. 129) ist das Ergebnis von nur we-

nigen Wochen intensiver Arbeit. Das Stück
wurde wohl nicht von einem bestimmten
Interpreten, sondern von Schumanns Liebe zum Instrument inspiriert. Es brauchte
seine Zeit, bis es Teil des Standardrepertoires der Cellisten wurde – der Komponist
strebte in erster Linie nach einem reichhaltigen lyrischen Ausdruck und vermied
instrumentale Brillanz als Selbstzweck.
Die zu Beginn ertönenden drei Akkorde
der Holzbläser erinnern an Mendelssohns
Sommernachtstraum.
Der Abend wird durch Felix Mendelssohns
(1809–1847) zu Recht wohl bekannter „italienischen“ Symphonie abgerundet. Mendelssohn war einer der vielseitigsten und
weitsichtigsten Musiker seiner Zeit, während seine Zeichnungen und literarischen

BONUSKONZERT FÜR UNSERE ABONNENTEN • Freitag, 11. Juni 2021
Dirigent: YURIY YANKO • Solistin: MEEHAE RYO – Cello

Übersetzungen weitere beeindruckende
Talente und Interessen
bezeugen. Die Symphonie Nr. 4 gedenkt seiner
Italienreise von 1830. Der
Eröffnungssatz versprüht
die frische Luft des Südlandes, im zweiten Satz
zaubert uns die Musik eine
Pilgerprozession vor. Nach
einem wohl von Goethe
inspirierten Menuett klingt
die Symphonie mit einer
spannenden Verflechtung der
beiden unverfälschten italienischen Tänze, dem römischen
Saltarello und der neapolitanischen Tarantella, aus.
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Minden hang számít!

Az alkotás öröme számunkra egyet jelent a professzionális mérnöki munkával és a hibátlan kivitelezéssel. Tudjuk, hogy minden egyes munkatársunk tudása kell ahhoz,
hogy olyan mű szülessen, amire aztán mindannyian büszkék lehetünk.
Az individuum és a tökéletes összhang egyformán fontos számunkra.

BPW - Hungária Kft.
H-9700 Szombathely, Körmendi út 98. · Tel.: +36 94 517-200 · Fax.: +36 94 517-358
bpw@bpw.hu · www.bpw-hungaria.hu

MESTERMŰ
A művészetben és a műszaki tudományokban számos közös
vonás fellelhető. A remekművek a legapróbb részletekig
meg vannak komponálva. Mi ugyanezen elv alapján alkotunk
kiemelkedő műszaki megoldásokat a jövő mobilitásáért.
Tudjon meg többet rólunk: www.schaeﬄer.hu

FoLyAMAToSAN MEGÚJULÓ ÉTLAppAL,
KÜLÖNLEGES AjáNLATokkAL ,
MINDEN HÓ HARMADIK CSÜTÖRTÖKÉN
BORKÓSTOLÓS VACSORÁKKAL
váRjUk kEdvES vENdÉgEiNkET!

MÓLÓ RESTAURANT & CAFÉ Tel.: +36-94/509-200, +36 94/505-505 • E-mail: info@molorestaurant.hu
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 1. • www.molorestaurant.hu • www.facebook.com/molo.szombathely

Tegye teljessé esti programját
koncert előtt, koncert után.

Meghitt vacsoraesték éttermünkben!
RENDEZVÉNYEK
SZERVEZÉSÉVEL,
LEBONYOLÍTÁSÁVAL
SZÍVESEN ÁLLUNK
MAGÁN, ÉS ÜZLETI
MEGRENDELŐINK
RENDELKEZÉSÉRE!

WAGNER VENDÉGUDVAR
9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 15. • Tel.: 94/322 208
info@hotelwagner.hu • www.hotelwagner.hu

Eurosolving Kft.
9700 Szombathely,
Király u. 3.
Tel.: +36/94-510-575
info@kopula.hu
www.kopula.hu
Léggömbök, partikellékek, kézműves
ajándéktárgyak és kiegészítők, különféle
design termékek esküvőkre, születésnapokra
HELYSZÍNI DEKORÁCIÓT VÁLLALUNK!

KOPULA TŰZIJÁTÉK

Szombathely, Szent Márton u. 23.
+36 30 618 0702 • pottyosmasni2017@gmail.com

THE SHOW MUST GO ON!

ÚJ YEN
L
HE

Isis GALÉRIA

Szombathely, Fô tér 24/E – Belsô Uránia Udvar • Tel.: 20/216-6826 • www.isisgaleria.hu • isisgalszhely@gmail.com

A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENEKAR 2020/2021-ES MŰSORFÜZETE

Megjelenik: 2020. augusztus 3-án
Felelős kiadó: Kiss Barna
Szerkesztők: Kiss Barna, Makkay Katalin, Nábrádi Szabolcs, Nagy Eszter
Műismertetők: Ozsvárt Viktória, Kiss Barna, Nábrádi Szabolcs
Német fordítás: Mátyás Gyöngyi
Grafikai és nyomdai munkák: Zotu Reform Kft., István Péter
Információ: www.sso.hu, info@sso.hu
Bérletek, jegyek kaphatók a Bartók Terem jegyirodájában
(9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3., Tel.: 94/314-472)
Az időpont- és műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Termin- und Programmänderungen sind vorbehalten.
A műsorfüzetben megjelenő hirdetésekért felelősséget nem vállalunk.
Für Anzeigen im Programmheft übernehmen wir keine Verantwortung.
Fotó: Aknay Csaba (29), Böröcz Balázs (27), Bujtás Péter (9),
Büki László (1, 6, 10, 11, 17, 23, 25, 28, 31, 43, 46, 54, 55, 56), Vico Chamla (22),
Fesztiválakadémia (37), Garas Kálmán (15, 38), Katherine Heo (48),
Horváth Marcell (16), Molnár Ágnes (21), Nábrádi Szabolcs (4), Nyári László (33),
Oláh Gergely Máté (26), Raffay Zsófia (14, 45), Szalóky Béla (32),
Várady Nikolett (18, 21), Vermes Tibor (40), Wágner Csapó József (35, 36, 42)

